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SESSIó NÚM. 45

La sessió s’obre a dos quarts de deu del matí i set mi-
nuts. Presideix Sergi Sabrià i Benito, acompanyat del vi-
cepresident, Àlex Moga i Vidal, i del secretari, Celestino 
Corbacho i Chaves. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats David Bonvehí i Torras, Lluís  
M. Corominas i Díaz, Antoni Font Renom i M. Victòria 
Forns i Fernández, pel G. P. de Convergència i Unió; Pere 
Bosch Cuenca, Gemma Calvet i Barot i Roger Torrent 
Ramió, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Marina Geli i Fàbrega, Montserrat Capdevila Tatché, Juli 
Fernandez Iruela i Núria Segú Ferré, pel G. P. Socialista; 
Pere Calbó i Roca, pel G. P. del Partit Popular de Catalu-
nya; Joan Mena Arca, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Carina Mejías Sán-
chez, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael 
Ribó i Massó; el síndic major, Jaume Amat i Reyero; el 
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Miguel Ángel Gimeno Jubero; el president de la Coor-
dinadora Catalana de Fundacions, Pere A. Fàbregas 
Vidal; el director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, 
Ignasi Genovès i Avellana; la directora del Programa de 
polítiques de transparència, Núria Bassols Muntada; el 
secretari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental, Lluís Cermeno Martorell; el president 
de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de 
Catalunya, Joan Soler Jiménez; el secretari general de la 
Federació de Municipis de Catalunya, Juan Ignacio Soto 
Valle; el president de la comissió interna de Benestar So-
cial i Participació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, David Saldoni de Tena; el director d’Open 
Society Foundations a Catalunya, Jordi Vaquer Fanés; el 
representant de la Taula d’Entitats del Tercer Sector So-
cial de Catalunya Víctor Garcia Souto; el secretari general 
de Comissions Obreres de Catalunya, Joan Carles Ga-
llego Herrera; la secretària d’Estat del Benestar i Treball 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya, Laura 
Pelay Bargalló; la directora de l’Àrea Tècnica de Foment 
del Treball Nacional, Alba Cabañas Varales, i l’adjunt a 
presidència de Pimec, Lluís Bahamonde Falcón.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greu-
ges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(tram. 353-00780/10). Comissió d’Afers Institucionals. 
Substanciació.

2. Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major 
de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Proposi-
ció de llei de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern (tram. 353-00779/10). Comissió d’Afers 
Institucionals. Substanciació.

3. Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, pre-
sident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern (tram. 353-00802/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

4. Compareixença de Pere A. Fàbregas Vidal, president 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb rela-

ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (tram. 353-00803/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

5. Compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, director 
general d’Atenció Ciutadana i Difusió, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern (tram. 353-00798/10). Comissió 
d’Afers Institucionals. Substanciació.

6. Compareixença de Núria Bassols Muntada, directora 
del Programa de polítiques de transparència, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (tram. 353-00800/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

7. Compareixença de Lluís Cermeno Martorell, secretari 
de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Docu-
mental, amb relació a la Proposició de llei de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern (tram. 
353-00797/10). Comissió d’Afers Institucionals. Substan-
ciació.

8. Compareixença de Joan Soler Jiménez, president de 
l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern (tram. 
353-00777/10). Comissió d’Afers Institucionals. Substan-
ciació.

9. Compareixença d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (tram. 353-00784/10). Comissió d’Afers Institucio-
nals. Substanciació.

10. Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern (tram. 353-00785/10). Comissió 
d’Afers Institucionals. Substanciació.

11. Compareixença d’una representació de l’Open So-
ciety Foundations a Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern (tram. 353-00807/10). Comissió d’Afers 
Institucionals. Substanciació.

12. Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern (tram. 353-00778/10). Comissió 
d’Afers Institucionals. Substanciació.

13. Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern (tram. 353-00786/10). Comissió d’Afers Institucio-
nals. Substanciació.

14. Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern (tram. 353-00787/10). Comissió d’Afers 
Institucionals. Substanciació.

15. Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern 
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(tram. 353-00788/10). Comissió d’Afers Institucionals. 
Substanciació.

16. Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern (tram. 353-00789/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Substanciació.

El president

Molt bon dia a tothom. Comencem la Comissió 
d’Afers Institucionals de 23 d’octubre de 2014, amb les 
compareixences aprovades relatives a la Llei de trans-
parència.

Compareixença
de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (tram. 353-00780/10)

Donem la benvinguda, per començar aquesta sessió, 
al senyor Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de 
Catalunya.

De cara a ordenar una mica el debat, si als portaveus 
els sembla bé i com ja hem fet en les últimes sessi-
ons, intentarem fer intervencions de tres minuts, que 
també ens ajuda, doncs, a seguir la..., per part dels 
grups tres minuts, que ens ajuda a seguir l’horari pre-
vist. I pel que fa als compareixents, demanar-los que 
s’ajustin a una primera intervenció, en la mesura del 
possible, d’aproximadament deu minuts, i llavors uns 
cinc minuts, aquests per donar resposta a les qüestions 
plantejades. D’acord?

Doncs, sense més, senyor Ribó, té la paraula.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Moltes gràcies. I, president, sentint el que vostè aca-
ba de proposar, amb tot el «carinyo» a tots els dipu-
tats i diputades, els prego que pel que parlarem avui 
–i suposo que ho sentiran en altres intervencions–, si 
és possible, anem una mica més enllà dels tres minuts; 
no pas avui, que entenc que està tot calculat i taxat 
quant a horaris, però si traiem una mica el cap per la 
finestra del que està passant a les democràcies sobre el 
dret d’accés, crec que es mereixeria una anàlisi molt 
més profunda, atès que, a més, amb el procés cronolò-
gic amb què s’ha elaborat aquesta proposició, pot en-
cara disposar d’aquesta tranquil·litat.

Per exemple, a mi m’agradaria donar-los en primer 
lloc elements importantíssims de què passa avui amb 
el dret d’accés en el món; hi ha democràcies en les 
quals m’agradaria que Catalunya s’inspirés. I el dret 
d’accés, que és un dret importantíssim per renovar la 
democràcia, està en perill. I no està en perill només a 
Rússia, perquè el senyor Putin, malgrat tot el que es va 
imaginar quan queia l’Est, que s’obriria la democrà-
cia, ho està reduint; o perquè a la Xina hi ha un auto-
ritarisme que realment impedeix el dret d’accés; o que 
les primaveres llatinoamericanes o àrabs estan també 

anant endarrere. Ho està en les democràcies més ma-
dures. I els ho diu el síndic, en contacte amb tots els 
ombudsmen que avui s’encarreguen d’aquest tema, col-
legues meus amb els quals em reuneixo sovint.

I està en perill per molts motius, però que no puc re-
sumir-los-els. Com els que tinc aquí al davant amb la 
darrera ponència que s’ha fet en pla internacional so-
bre l’accés: des de reaccions molt corporatives de go-
vernants i de polítics que pensen que l’accés potser és 
una malaltia per a la democràcia que entorpeix molt 
el fet que puguin prendre’s decisions, passant per po-
ders econòmics molt poderosos, passant per un finan-
çament de les decisions, passant pel legítim espantall 
del terrorisme, passant per molts motius, i passant 
també fins i tot per les noves tecnologies, que, parado-
xalment, han donat més informació que mai a la gent, 
però no li han donat accés al que realment queda cada 
vegada més segrestat. Com diu l’Snowden, i com s’ha 
analitzat arreu, resulta que nosaltres que volem acce-
dir a la informació per fer més democràcia, els gover-
nants la tenen tota, o poders encara més forts que els 
governants la tenen tota, i fins i tot poden controlar 
fins al més mínim detall de la nostra pròpia vida.

Estalvio dir-los què és el que s’està proposant en els 
fòrums internacionals al respecte, perquè vostès ho 
saben. El síndic, a més –i el citaré–, els ha facilitat 
algunes eines; els toca a vostès si volen fer-les servir. 
Els dono un exemple: algú dels presents em pot res-
pondre amb total transparència què passa a l’entorn 
de la plataforma Castor? Els ho preciso encara més: 
algú de vostès coneix l’informe d’impacte sísmic que 
era preceptiu fer, i on va anar a parar, de la platafor-
ma Castor? I parlo sense cap cruor de crítica partidis-
ta, perquè estic parlant de molts governs i de moltes 
majories. Això ha estat negat radicalment a qualsevol 
grup, entitat, institució del nivell que vostès vulguin. 
Per exemple, tant de la Comunitat Valenciana, d’un 
determinat grup polític, com de Catalunya, d’un altre, 
i en etapes molt diferents. I és importantíssim, i no hi 
tenim accés. I podria cansar-los de la llista que por-
tava preparada per donar-los exemples de com a casa 
nostra, amb unes versions encara molt més casolanes 
de la llei d’accés, és bastant necessari d’enfortir-ho.

Segona qüestió. Fa molts anys que des del Síndic de 
Greuges treballem el dret d’accés. Vull citar, en pri-
mer lloc, el síndic Frederic Rahola –any 1987, informe 
anual, apartat important d’aquest–: «La informació 
que han de donar les administracions» –el dret d’ac-
cés. 1987. Com hem sentit els minuts que tenim ca-
dascú, els ho estalvio, però està a la seva disposició. 
Des d’aleshores fins avui, tot el que s’ha anat dient en 
els informes anuals del Síndic de Greuges, i tot el que 
s’ha anat fent, de resoldre el dret d’accés; que no era 
universal; que ara ho haurà de ser, tant per la llei que 
entrarà en vigor a final d’any a nivell d’Estat com per 
la que vostès estan fent. Perquè estem complint d’una 
vegada –i ja era hora– amb el Codi europeu d’accés. 
Els parlo d’èpoques en què l’accés només es podia 
referir, doncs, als interessos de l’expedient propi, o 
al medi ambient, o a qüestions de salut, i s’anava ei-
xamplant a poc a poc. Per dir-los-ho encara de manera 
molt més ràpida i concreta: 2009, 1.129 expedients al 
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síndic sobre dret d’accés; 1.243 el 2010; 1.066 el 2011; 
956 el dos mil... O sigui, són més de mil expedients 
concrets, sobre els nou mil i escaig expedients que 
porta el síndic, que es refereixen a accés.

Per tant, en el síndic hi ha una praxi i una experiència 
jo diria pràcticament quotidiana de treball, amb les es-
tretes característiques que fins ara ha estat regulat el 
dret d’accés abans d’aquesta proposició que vostès es-
tan treballant, sobre el tema. D’aquí, per exemple, que 
l’any 2010, amb participació de les persones i institu-
cions més en primera línia d’Europa sobre el tema, es 
van fer unes jornades del síndic, de les quals va sortir 
un informe que es va presentar en aquest Parlament; 
des del comissari del Regne Unit i d’Eslovènia, pas-
sant per experts de World Wide o del projecte Bono..., 
de moltes entitats i institucions molt prestigiades arreu 
sobre el tema. D’aquí també que l’any 2013, de nou, 
vam fer un nou seminari amb experiències compara-
des, i d’aquí que han anat rebent vostès –ho saben– 
constants indicacions molt breus, tan telegràfiques 
com hem pogut per no distreure’ls, sobre l’experiència 
de la institució del síndic.

Per què el síndic? Article 78 de l’Estatut: «El síndic 
és el garant dels drets a Catalunya.» I el dret d’accés a 
la informació i la transparència és un d’aquests drets. 
Encàrrec institucional al màxim nivell, com ho era a 
l’Estatut anterior. No per cap altre motiu; perquè és 
la praxi habitual del síndic. I accés ara a temes que 
afecten la salut, els serveis socials, que afecten la ma-
joria de preocupacions col·lectives de la ciutadania de 
Catalunya.

És per això –tercer apartat que volia subratllar-los– 
que nosaltres hem anat a totes les compareixences que 
se’ns han demanat. Tinc l’honor d’haver estat citat al 
Congrés dels Diputats –l’únic defensor autonòmic de 
l’Estat que va ser citat–, per informar sobre com vèiem 
la ponència que s’elaborava. Alguna de les coses que 
es van dir allà es poden dir aquí. Els dèiem per què no 
feien norma legal dedicada exclusivament al dret d’ac-
cés i de transparència. No cal caure al parany que ens 
estan acusant que si tots som uns corruptes, i llavors 
muntem una mena de monstre, carregat de moltes co-
ses, que ja està en altres legislacions i, per tant, estem 
distraient, o dispersant l’esforç que ha de ser l’accés i la 
transparència. O els dèiem que no posin tantes excep-
cions –i els ho diré aquí: no posin tantes excepcions;  
i taxin-les més, si de cas. O els dèiem: «El silenci ha 
de ser positiu.» I vostès en això ho han fet; allà, no –la 
que entrarà en vigor, no. O els dèiem: «Facin mecanis-
mes ben independents de revisió del tema.» Hi entraré 
després, al final, en aquesta qüestió.

La proposició de llei que vostès estan treballant..., i 
és el legislador el que ha de regular el dret d’accés, 
per descomptat, i d’acord amb el codi europeu, que 
és d’obligatori compliment a Espanya, molt més enllà 
de la Constitució, i que està des de fa molts anys sen-
se complir, com ho està a Xipre, com... Em fa vergo-
nya recordar-los els estats d’Europa, encara, que no ho 
tenen en vigor; som un d’aquests, i Catalunya és una 
part d’aquests. Doncs, bé, aquesta proposició creiem 
que és un pas endavant. S’ha regulat un procediment 
específic, s’ha anat a buscar una forma de poder exer-

cir el dret d’accés i la transparència, creant un òrgan 
sortint dels controls jurisdiccionals. Però amb quines 
mancances? Suposo que els interessa sentir-les.

Primer, ho torno a dir, han caigut al parany de vo-
ler fer una gran mesura que cridi l’atenció mediàtica, 
l’opinió pública sobre el que està passant. La política, 
excepcions a banda, és l’interès general, i vostès te-
nen com a principal preocupació l’interès general. I no 
s’han de defensar de tal o tal acusació; al contrari, han 
d’aprofundir en els drets. I el gran instrument, que és 
la llei d’accés, no pot quedar tacat, com si fos un dret 
per anar a caçar xoriços –perdonin l’expressió. La llei 
d’accés és per vivificar la democràcia, per fer partici-
pació, per interessar en les coses públiques la gent. És 
al revés.

Segona. Crec que han configurat un conjunt d’excep-
cions que no estan del tot ni justificades a la norma 
internacional ni a la mateixa proposició. Parlen massa 
vagament de drets fonamentals i d’interessos públics o 
privats protegits expressament per la llei, d’informa-
ció que tingui la condició de protegida. El codi d’Eu-
ropa diu que l’excepció ha de ser súper, súper rara, i 
ben definida i taxada, i no han esmolat prou el llapis 
en aquesta direcció. (Sona el senyal acústic que indi-
ca que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Acabo en 
tres minuts, president, si és que me’ls permet.

Tercer. Creiem que han de definir més la ponderació 
dels criteris a l’aplicar les excepcions, i jugant en el 
sentit més legítim, com ho han fet els parlaments en 
els quals ens hauríem d’inspirar tots, amb el tema de 
la proporcionalitat respecte a l’interès públic. I caldria 
fins i tot regular els instruments d’aquesta ponderació.

I, per últim, creiem que l’autoritat, que ha de ser un or-
ganisme independent, ha de tindre una doble finalitat: 
no només mecanisme àgil de resolució, sinó també de 
promoció del dret d’accés, perquè ho diu el codi euro-
peu i perquè és necessari; perquè aquest dret no està 
promogut, i si volem superar aquells obstacles que he 
dit que hi han avui a les democràcies més madures, 
també hem d’encarregar fort aquesta promoció. L’au-
toritat que vostès regulen fins ara és una autoritat in-
dependent, evidentment, però d’immediat l’adscriuen 
en un departament. Per què? I, en aquest sentit, nosal-
tres creiem que fins i tot la col·legialitat de l’òrgan pot 
restar agilitat a l’òrgan.

I, per últim, en l’actual moment que s’expliquen i es 
justifiquen tantes reduccions pressupostàries, és el 
moment de crear un òrgan col·legiat de cinc membres, 
amb el corresponent pressupost i tot el que ve al dar-
rere? Quan, a més, hi han òrgans en l’edifici institucio-
nal d’autogovern que, ho torno a dir, des del 87 estan 
exercint aquesta funció, tenen personal preparat, tenen 
mitjans, i ho estan realitzant –vostès jutjaran si a bon 
compliment o no, perquè ho poden veure als informes 
anuals, i en totes les compareixences que es fan aquí. 
I, a més, si treuen el cap per la finestra poden veure 
què passa a Irlanda –ombudsman i comissari–, Fin-
làndia, Dinamarca, Noruega... Els puc fer tota la llista 
–se’ls ha passat, però els la podem tornar a passar– del 
que és normal en les democràcies madures.
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I l’última qüestió. Com és possible que vostès encar-
reguin al síndic un informe sobre avaluació anual 
d’aquesta llei excepte en el dret d’accés? S’adonen de 
la contradicció? L’Estatut, la història, les memòries, 
l’activitat quotidiana és la d’una institució que investi-
ga i decideix sobre el dret d’accés. I vostès diuen: «No, 
no, el síndic ja farà una avaluació de la llei; excepte 
del que no li demanem i no pot fer l’avaluació» –que la 
pot fer igualment a la memòria anual, per descomptat, 
de l’activitat del síndic– «és sobre el dret d’accés.» És 
realment sorprenent.

Propostes –per acabar– que nosaltres faríem. Les te-
nen, però...

Primera, que es suprimeixin les excepcions que no 
s’adiuen amb el Conveni 205 del Consell d’Europa, i 
que regulin amb més detall els criteris de ponderació.

Que es repensin la qüestió de l’òrgan independent de 
debò, i que mirin si no hi ha ja prou efectius en l’ac-
tual edifici institucional d’autogovern; si no és que 
vostès creuen que s’ha de reordenar tot l’edifici d’au-
togovern, que és una altra qüestió a tenir en compte.

I per últim: en tot cas, creiem que no es pot excloure 
de l’aplicació del dret d’accés a la informació públi-
ca l’òrgan que precisament està creat per garantir els 
drets de la gent en l’actual sistema autonòmic català.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Passem ara, doncs, a la intervenció 
dels grups. Per part d’Esquerra Republicana, senyora 
Gemma Calvet, tres minuts.

Gemma Calvet i Barot

Miri –gràcies, senyor Ribó, per la seva compareixen-
ça–, malgrat que hàgim tingut poc temps, hem tingut 
ocasió de poder parlar amb vostè respecte del con-
tingut de la llei, i hem tractat, nosaltres, per part del 
nostre grup, d’integrar tots aquells suggeriments que 
vostès ens han fet en públic i en privat.

Avui ens ve a qüestionar el model d’excepcions, i nosal-
tres estem oberts a revisar-ho. Aprofundirem en aquest  
aspecte. I, per tant, li agraïm que ens hagi donat aquest 
toc d’atenció sobre les excepcions al dret d’accés des 
del principi de màxima restricció que aconsella la nor-
mativa europea.

Però pel que fa a la resta de la llei, hem trobat a fal-
tar que ens faci alguna valoració respecte de les altres 
qüestions vinculades al deure de transparència de les 
entitats públiques i privades, vinculades a la transpa-
rència econòmica, al tema del registre de grups d’in-
terès; no ens n’ha fet cap esment. Si té algun suggeri-
ment a fer sobre aquests temes, li agrairíem, al segon 
torn, doncs, que els toqués.

I pel que fa al dret d’accés quant a l’entitat de control, 
nosaltres hem tractat de trobar la manera més eficaç, 
eficient i, sobretot, que s’adeqüi més a la normativa 
vigent, que entre altres coses també afecta el Síndic 
de Greuges. I li ho preguntem directament: vostè creu 

que en la regulació actual, on vostès integren aquesta 
comissió, no és suficient la participació del Síndic de 
Greuges? I, d’altra banda, vostè considera que el Sín-
dic de Greuges té capacitat per dictar resolucions ad-
ministratives que poden ser objecte de recurs adminis-
tratiu i, per tant, que el Síndic de Greuges entraria com 
a institució a poder ser qüestionat per un ordre juris-
diccional pel que fa al dret d’accés? Vostè creu que el 
seu marc legal li permet assumir aquest tipus de com-
petència, pel que fa al control sobre el dret d’accés?

Perquè nosaltres fins ara hem entès que jurídicament 
això no estava previst i, per tant, que l’organisme del 
Síndic de Greuges hauria de vetllar des d’aquesta ava-
luació proactiva i transcendent. Perquè entenem que 
una avaluació implica clarament qüestionar el funcio-
nament del control del dret d’accés sí o no, és a dir, 
se situa per sobre de la funció d’aquesta comissió i, 
per tant, entenem que té l’última paraula el Síndic de 
Greuges sobre aquesta qüestió. I això, facilitant el res-
pecte a la llei, i sobretot també facilitant que la sindi-
catura de greuges continuï essent una entitat de con-
trol, d’avaluació, inqüestionable per ningú, i també per 
l’ordre jurisdiccional. Per això ens interessa molt que 
vostè ens respongui aquesta pregunta.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Calvet. Pel Grup Socialista, senyora 
Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. Gràcies, síndic. Precisament, algun dels seus 
comentaris i les preguntes que li farem tenen a veure 
amb el fet que el nostre grup no va acabar..., va sortir 
de la ponència, en ares precisament d’aprofundir algu-
nes de les qüestions que vostè plantejava.

Estem davant d’un repte molt important; que no po-
dem fer demagògia sobre aquest repte, eh?, ni és 
conjuntural –ni és conjuntural; hi estem totalment 
d’acord–, sinó que és un dèficit democràtic que l’hem 
de resoldre, perquè ajudarà realment, potser, que 
aquesta democràcia que està, diríem, en dubte, ara pu-
gui ser realment participativa, col·laborativa. Aquí hi 
ha un element important, que són els límits, les excep-
cions, que vostè comentava, que li semblen excessives 
o ambigües en el text que tenim de moment. Potser 
hauríem d’afinar els conceptes i, per tant, les excep-
cions haurien de ser aquelles que estan tipificades in-
ternacionalment o en l’àmbit europeu, en relació amb 
la privacitat, confidencialitat i seguretat per interès 
general. I això s’ha d’acabar de concretar. I, per tant, 
aquesta era una qüestió.

Segona qüestió: qui ha d’avaluar el dret d’accés..., el 
deure que tenen, que ens imposarem, eh?, després que 
s’aprovi aquesta llei..., el dret que tenen les persones i 
el deure que tenen les administracions, i qui ha de fer 
de garant. Perquè són dues coses. Una cosa és el que 
comentava la senyora Gemma Calvet: qui té el deure 
ha d’habilitar els mecanismes administratius interns 
per fer-ho possible i per veure si es produeix. Però 
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aquesta autoritat que nosaltres precisament plantejà-
vem, independent, o que estigués formada pel Síndic 
de Greuges, Sindicatura de Comptes, la protecció de 
dades i representants de les administracions impli-
cades en el bon govern, en el dret de la informació i 
la transparència..., com ho veuria? És a dir, com s’ha 
de crear? Per resoldre el que comentava la portaveu 
d’Esquerra Republicana, que si d’aquí no es compleix 
qui fa un requeriment administratiu, una sanció, et-
cètera, això es pot fer des de fora de l’Administració, 
però ens semblava que en aquest moment no era, pot-
ser, el moment de crear, almenys a curt termini, un 
organisme nou.

Aquests són els elements més importants. I el ter-
cer, que no..., per manca de temps, probablement. 
Aquesta llei el que faria, o el que farà, és obligar les 
administracions a concretar, simplificar, no burocra-
titzar –perquè a vegades burocratitzem la transparèn-
cia, eh?, i aquest no és un element menor, i la compli-
quem–, però deixa fora –o hem de veure com, també, 
encara que està en l’esperit de la llei– el registre de 
lobbys; tot això que ens haurem de plantejar seriosa-
ment, que està regulat a molts llocs, i que també ha de 
formar part, d’alguna manera, en paral·lel amb el que 
estem plantejant.

Aquestes són les qüestions que nosaltres li volíem 
plantejar.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Popular, senyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

Moltes gràcies. Ràpidament..., i agrair la interven-
ció del síndic, però sí que nosaltres volem anar a una 
qüestió que s’ha esmentat, però que..., potser expli-
car-ho una mica més, per, una mica, saber realment 
quin és el posicionament del síndic. Des d’aquest punt 
de vista... És a dir, en l’actual legislació vostè sap que, 
tal com es configuraria el dret d’accés, si a un ciutadà 
se li denega aquest dret d’accés tindria dret a presentar 
un recurs administratiu davant de l’Administració, que 
l’Administració el resoldria; el més probable és que si 
ja li ha negat el dret d’accés el resolgués negativament, 
i la via que tindria aquest ciutadà per garantir aquest 
dret, a part d’acudir al Síndic de Greuges, seria anar 
als tribunals. Què pretén fer la llei? Intentarà introdu-
ir una garantia per al ciutadà, per evitar una actitud 
de l’Administració, de dir: «Escolti, jo li ho denego. 
Vostè recorri als tribunals, i aquí tardarem tres anys 
a veure què passa.» Per garantir aquest dret del ciuta-
dà, el que es fa és intentar determinar que aquest re-
curs no el resolgui directament aquell qui ha denegat 
el dret d’accés, sinó una comissió, o un ens –que des-
prés en parlarem– independent. «Independent» en el 
sentit..., a l’hora de poder fer les resolucions, no a l’ho-
ra d’adscriure-hi mitjans materials i humans, que evi-
dentment depenen de l’Administració.

Si aquest paper –i jo li ho vull dir directament– li atri-
buïm al síndic –s’havia esmentat i nosaltres ho hem 
defensat a la ponència–, els nostres dubtes –i li ho 

plantegem directament, públicament aquesta qües-
tió–..., clar, en el fons el síndic el que estaria fent és 
resolent recursos administratius en nom de l’Adminis-
tració. I nosaltres creiem que si li assignem aquest pa-
per, podem invalidar el que vostè deia, que és el que 
li reconeix l’Estatut, que és ser garant dels drets dels 
ciutadans de Catalunya. Per què? Perquè –se li ha es-
mentat– si vostè resol aquesta resolució, que és una re-
solució administrativa, doncs, és susceptible de la seva 
revisió per part dels tribunals de justícia. I, per tant, 
vostè pot trobar-se una resolució seva que després 
un tribunal de justícia digui que no estigui ajustada a 
dret. Això seria possible. Per tant, des d’aquest punt de 
vista, entenem que aquest paper d’autoritat moral que 
té el Síndic de Greuges a l’hora de ser aquest garant 
amb els drets dels ciutadans i enfront de l’Administra-
ció crec que es pot veure debilitat si atorguem aquest 
paper de resolució dels recursos administratius en el 
dret d’accés. I això ens preocupa. I precisament per-
què ens creiem la institució no volem posar la institu-
ció en aquesta situació.

Dit això, jo crec que hi ha un petit mal..., o una in-
terpretació, que nosaltres no és la que fem, respecte 
a quin és el paper avaluador del Síndic de Greuges en 
aquesta llei. Com diu l’article 73, aquest paper se li 
atorga per avaluar tota la llei, tots els aspectes de la 
llei, no hi ha cap àmbit de la llei que en quedi exclòs. 
Per altra banda, d’alguna forma també en l’article..., 
que això és en el 91, però en l’article 73 se li reconeix, 
com no pot ser d’una altra manera, aquest paper de 
garant dels drets dels ciutadans. I, per tant, qualsevol 
ciutadà, en qualsevol àmbit de la llei, pot acudir a vos-
tè si sent que ha estat malmès en els seus drets. Per 
tant, aquest paper queda reconegut.

Una qüestió –i acabo– diferent –i aquí jo crec que 
ve la confusió– és la referència que es fa a l’article 
42, amb la memòria que se li encarrega a la comissió 
de garanties. El que es pretén amb aquesta memòria  
és senzillament que ens diguin quins recursos s’han 
presentat, en quin sentit s’han resolt, etcètera. Però ai-
xò és una memòria estrictament de l’activitat d’aques-
ta comissió, no té res a veure amb aquest paper ava-
luador que se li atorga d’una forma clara al Síndic 
de Greuges, i en aquest àmbit del dret d’accés entra 
d’una forma clara i patent. Per això ens sorprèn la in-
terpretació que vostè ha fet, que hi ha una part de la 
llei de què excloem aquest paper avaluador per part 
del síndic. I amb això ja acabaria la intervenció.

El president

Moltes gràcies, senyor Calbó. Pel Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, se-
nyor Mena, tres minuts.

Joan Mena Arca

Sí, gràcies, president. Primer de tot, agrair la compa-
reixença del senyor Ribó. Des del Grup d’Iniciativa i 
Esquerra Unida, que sap que ens allunyen alguns as-
pectes d’aquesta llei de la transparència, volíem situar 
fonamentalment quatre elements, quatre mancances, 
en el sentit, doncs, de voler saber quines són les refle-
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xions que fa el síndic de greuges respecte d’aquestes 
mancances.

La primera d’alguna manera també l’apuntava vostè 
en la seva intervenció. Nosaltres considerem que l’ac-
cés hauria de ser la regla general i no la denegació. 
I, per tant, la denegació en tot cas hauria de ser l’ex-
cepció. Si el que volem, que jo crec que és l’objectiu 
de tota la ponència de la llei, és una llei homologa-
ble als països del nostre entorn, i als entorns, d’alguna 
manera, als estàndards del conveni del Consell d’Eu-
ropa, hem de partir d’un principi general, i és el dret 
a accedir a tota la informació. Per tant, nosaltres ente-
nem que l’excepció ha de ser motivada, amb una causa 
taxada i, per tant, d’una interpretació que sigui restric-
tiva. Tenim la sensació que en el text final de la llei, 
o en el text presentat de la llei, no s’acompleix aquest 
objectiu, no? S’utilitzen criteris que al nostre entendre 
no són restrictius sinó que són purament expansius, i 
permeten que l’excepció pugui arribar a determinar-se 
en multitud dels casos. Hi ha un exemple clar. Quan 
a la llei es parla de l’interès públic prevalent en la di-
fusió, immediatament després el matisem parlant de 
l’interès privat superior. Per tant, entenem que aquesta 
manera d’expandir, doncs, va en detriment en aquest 
cas d’un dels elements fonamentals, que és l’accés a la 
informació.

La segona mancança que hem detectat des d’Iniciativa 
i Esquerra Unida és precisament la de l’autoritat com-
petent. Nosaltres apostàvem per una autoritat indepen-
dent per resoldre el conflicte sobre l’accés a la infor-
mació, perquè entenem que un organisme independent 
és clau en la protecció i en la garantia en l’accés a la 
informació, més quan hem dit abans que l’excepciona-
litat es pot d’alguna manera convertir, o es pot ampliar 
de forma bastant considerable. Finalment, la proposta 
va ser, doncs, que una majoria qualificada del Parla-
ment –això és cert, dos terços de la cambra– puguin 
escollir els membres d’aquesta comissió; però després, 
aquesta comissió queda adscrita a l’Administració de 
la Generalitat i, per tant, és la mateixa Administració 
qui ha de proveir la informació reclamada. D’alguna 
manera, entenem des del nostre grup que això no ga-
ranteix la necessària independència que requereix un 
organisme, una autoritat d’aquest tipus. Una de les pro-
postes que nosaltres vam formular –i, per tant, és una 
pregunta directa que li volíem traslladar al síndic– és 
que pogués ser la mateixa sindicatura de greuges qui 
s’encarregués d’aquests aspectes, sense perdre de vista 
que hi ha altres institucions a Catalunya, altres orga-
nismes que també ho podrien fer. (Sona el senyal acús-
tic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

I acabo molt ràpidament, president. La tercera man-
cança és la de fer possible l’accés a la informació en 
totes les administracions. No sé què n’opina vostè, que, 
per exemple, el Parlament en quedi exclòs, de la llei de 
la transparència, o que no hi hagi recursos econòmics 
que acompanyin aquesta llei perquè faci que totes les 
administracions, independentment de la seva capacitat 
de recursos humans, puguin donar sortida al que és un 
dret del ciutadà i no un dret de l’Administració.

I finalment –i amb això ja acabo–, la quarta mancan-
ça: entenem que en la llei es continua parlant de ciu-

tadania, quan el que hauríem de garantir són els drets 
d’accés a la informació de totes les persones.

El president

Moltes gràcies, senyor Mena. Pel Grup de Ciutadans, 
senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí; gràcies, president. Gràcies també al síndic per la 
seva compareixença. També hem tingut ocasió de par-
lar diverses vegades sobre el contingut d’aquesta llei, i 
ell ha insistit, com ho ha fet avui, que no es tractava de 
fer una llei de transparència en general, o una macro 
llei, sinó una llei que garantís un dret de nova creació, 
com és el dret d’accés a la informació. Però potser les 
circumstàncies en què es produeix la redacció d’aques-
ta llei, i l’entorn polític en què vivim, doncs, han fet 
que s’incorporin a la mateixa llei moltes coses, que en 
molts casos el que poden fer és dificultar precisament 
la garantia d’aquest dret d’accés, o incloure uns pro-
cediments massa farragosos que en ocasions puguin 
dificultar aquest dret d’accés. I també perquè pensem 
que en molts casos el que fa falta per garantir precisa-
ment aquest dret d’accés és una gran voluntat política, 
que en ocasions nosaltres hem constatat que no es dó-
na, no? Vostè feia esment, per exemple, del tema del 
projecte Castor, però a Catalunya s’ha produït en rei-
terades ocasions, sobretot, per exemple, quan l’activi-
tat parlamentària..., volem demanar informació sobre 
determinades qüestions i se’ns nega, o se’ns respon de 
manera breu per tal que no puguem accedir-hi.

A nosaltres el que més ens preocupa –i ja li ho hem 
comentat– és precisament aquest organisme de què ja 
han fet esment, l’organisme que ha de vetllar per ga-
rantir el dret d’accés a la informació, que és precisa-
ment el que li han comentat els altres companys. Ha 
estat potser l’element més debatut en aquesta llei, per 
tal que fos un organisme independent que garantís 
aquest dret d’accés a la informació. I nosaltres, des de 
Ciutadans, en reiterades ocasions hem comentat que la 
sindicatura de greuges, com aquell organisme que vet-
lla per garantir que no hi hagin disfuncions o per, com 
a mínim, denunciar i solucionar les disfuncions que es 
puguin produir en l’àmbit de l’Administració pública, 
com a principal funció de la sindicatura, havia de ser 
un dels organismes que estigués directament implicat 
en aquesta garantia del dret d’accés a la informació 
dels ciutadans.

Com vostè ha comentat, això passa en molts altres 
països del nostre entorn europeu. Hi ha una oficina 
adscrita a l’ombudsman, o a la sindicatura de greuges, 
que és la que garanteix precisament, o la que rep les 
reclamacions quan no s’atorga aquest dret d’accés a la 
informació pública que tots els ciutadans han de te-
nir garantit. Nosaltres vam apostar per aquesta fórmu-
la, però sí que és cert que, tal com s’ha comentat en 
intervencions anteriors respecte a les resolucions i la 
possibilitat d’establir un recurs contenciós adminis-
tratiu contra aquestes resolucions que deneguin el dret 
d’accés a la informació, hi havia un buit legal que era 
neces sari solucionar. I, per tant, ens agradaria escoltar 
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quina és la seva opinió sobre aquesta qüestió, i de qui-
na manera es podria solucionar.

I segon. Vostè ha dit en reiterades ocasions en la se-
va intervenció que hi han excepcions desmesurades a 
la llei. A nosaltres ens agradaria saber quines són les 
que vostè pensa que s’haurien d’excloure de la llei. És 
a dir, a nosaltres ens preocupa això, que hi hagin ex-
cepcions desmesurades; això significaria que hi hauria 
determinats àmbits de l’Administració pública que po-
drien veure’s, doncs, rellevats d’aquesta obligació de 
garantir el dret d’accés a la informació dels ciutadans. 
I, per tant, per tal de resoldre-les, o per tal de mati-
sar-les en el tràmit d’esmenes parcials, ens agradaria 
que ens detallés exactament quines són les que vos-
tè veu com a principals excepcions desmesurades en 
aquesta llei.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Mejías. Pel Grup de Conver-
gència i Unió, senyor Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. Síndic, benvingut; gràcies per la 
seva intervenció, les seves aportacions, i com que te-
nim el temps que tenim, anem directe a la matèria. Ja 
ho hem debatut en altres ocasions amb vostè mateix, 
però... Primer de tot, un comentari general. Vostè ha 
dit que aquesta llei també tenia una intenció de cridar 
l’atenció pública, i que hem de vetllar més per l’interès 
general i no tant de cara a l’atenció pública, i aprofun-
dir en el dret d’accés i no a «caçar xoriços». Aquesta 
llei no va tenir cap interès per l’atenció pública; vam 
treballar de conya durant molts mesos, fins que una sè-
rie d’òrgans es van discutir públicament, sobre qui ha-
via de tenir aquest paper de garant respecte a la llei. 
Perquè, si no, no l’hauríem tingut a la premsa mai, per-
què vam estar divuit mesos treballant-hi i ningú se’n 
va assabentar, pràcticament. Per tant, no ens passi 
aquesta pilota cap aquí, que no la tenim.

Segona, les excepcions. Si us plau, hi han dues o tres 
coses que es poden instal·lar en l’opinió pública, d’allò 
de dir: «Hem fet una llei amb moltes excepcions.» Bé, 
quines? –quines? Article 20, article 21. L’article 20 
les limita totes i l’article 21 les taxa. Drets fonamen-
tals; s’ha de dir quin, perquè s’ha de justificar quan 
es denega per dret fonamental. No diu «els drets fo-
namentals en general», no, no; el mateix article li diu 
precisament que s’ha de motivar i s’ha de dir exacta-
ment a quin dret s’apel·la per denegar el dret d’accés. 
Per tant, no instal·lem allò de: «És que s’ha fet una llei 
amb moltes excepcions.» No és veritat –no és veritat. 
I, si no, digui’ns en dret comparat totes aquelles lleis 
respecte a aquesta que siguin molt més obertes que la 
nostra, perquè no ho és.

Segona, la voluntat del legislador respecte a l’òrgan. 
La voluntat del legislador respecte a l’òrgan, o al-
menys la majoria que hi ha en aquest moment, després 
de donar-hi moltes voltes, és que l’òrgan de control  
ha de ser una nova alçada administrativa, només això. 

I «només això» vol dir que, en comptes que el ciutadà 
perdi temps i diners anant al contenciós administratiu, 
vam quedar que, de cara al dret d’accés, faríem una 
cosa més garantista de cara al ciutadà, que és una al-
çada administrativa ràpida i independent. I, per tant, 
que té aquesta funció. I si té aquesta funció, no té la 
funció de..., el Síndic de Greuges té una funció molt 
més gran –molt més gran–, i que evidentment no és 
una funció administrativa, com ja ha dit alguna de les 
persones que han intervingut abans.

I per què independent? Home, perquè l’article 39 i el 
42... No ens digui que no és independent perquè l’hem 
adscrit a un departament de la Generalitat. L’arti-
cle 39 i el 42 parlen precisament de la independència 
d’aquest òrgan, i diuen clarament que és un òrgan in-
dependent, i només a efectes d’organització i funcio-
nament..., és a dir, algú li ha de donar els recursos. 
I si de cas traiem aquest article, m’és igual; el que pas-
sa, que després el tindrem planant en la immensa mar 
blava –i qui li dóna els recursos?, i qui...?–, i tindrem 
una segona oficina antifrau, per entendre’ns. Els òr-
gans estatutaris tenen aquesta independència i aquesta 
autonomia. L’Oficina Antifrau no la té, i aquesta ofi-
cina tampoc..., ai, aquesta comissió tampoc; per tant, 
hauríem de vetllar perquè tingués una adscripció pu-
rament administrativa, que garanteix igualment la se-
va independència.

I vostè no ho ha dit, però el senyor Mena sí, i no vull 
deixar passar que s’ha dit que el Parlament queda ex-
clòs. No és veritat. L’article 58 de l’Estatut diu clara-
ment que el Parlament de Catalunya té autonomia ad-
ministrativa, financera, organitzativa, etcètera, i és el 
mateix Parlament qui ha de fer aquesta norma. Mentre 
no la faci, se li aplicarà tota la llei en la seva totalitat. 
I tenim un any per fer la del Parlament de Catalunya, 
igual que la vacatio legis que hem donat per a la resta 
d’organismes a l’hora d’aplicar-la. Per tant, no instal-
lem allò..., «totes les excepcions», «aquest òrgan no 
serà garantista», i tal.

I últim –i ja acabo, senyor president–: la funció que 
li donem precisament al síndic és una funció univer-
sal, respecte a aquesta llei, que és de competència ge-
neral, que és el que li dóna l’article 75..., ai –perdó–, 
l’article 93, que és el de l’avaluació, lligat amb el 75, 
que és el de competència universal. I l’òrgan, la co-
missió només fa un informe, que li trasllada precisa-
ment al mateix síndic –un informe que formarà part 
de l’informe general–, respecte als casos administra-
tius que hagi tingut. No em digui que vostè no podrà 
fer una avaluació del funcionament d’aquesta comis-
sió perquè això no és veritat ni ho diu la llei. I, evi-
dentment –el to és el meu vehement de sempre-, amb 
tota la cordialitat, perquè això ho hem discutit i ho 
hem debatut amb vostè altres vegades i, per tant, no 
vull semblar que faci un to, doncs, d’alguna manera 
descortès amb el compareixent, que no és el cas.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Corominas. Senyor Ribó.
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El síndic de greuges

Senyor president, he advertit del tema del temps abans 
de començar la meva intervenció, i ho torno a advertir, 
però afegint que el Síndic de Greuges institució s’ha 
relacionat amb tots els grups parlamentaris que han 
volgut, quan han volgut, com han volgut, amb tot el 
material de què disposa, i he dit des de l’any 87. I ho 
he dit perquè és la primera vegada que jo assisteixo 
com a màxim exponent de la institució a una celebra-
ció parlamentària al respecte. Les altres les hem bus-
cat des de la institució; els hem convocat, els ho hem 
demanat, els hem... O sigui, és la primera vegada que 
el Parlament de Catalunya, com a tal òrgan –i aques-
ta ponència em poden respondre amb tota tranquil·litat 
«va així en el procediment»–, fa una sessió per parlar 
amb els que creuen vostès que són importants compa-
reixents per il·lustrar-ho en el Parlament. Suposo que 
s’ha entès que els estava dient «tant de bo en pogués-
sim fer bastantes altres»; perquè amb deu minuts i tres 
minuts, malament podem despatxar, en la forma més 
rigorosa que ho fa una institució, una temàtica com 
aquesta, ho torno a dir, des d’una institució que els ho 
hem passat tot i més.

Segona –i aquí sí que demano l’empara del president–: 
senyor Corominas, li demano que digui on, quan i com 
des del síndic s’ha emès públicament la més mínima 
opinió sobre aquest tema. Li demano que... (Veus de 
fons.) No, senyor Corominas, vostè ho ha utilitzat com 
a argument de confusió en la compareixença del sín-
dic. Li demano que digui quan, com i on.

El president

Respectem els ordres, no? I després tindrà temps de...

El síndic de greuges

El síndic no ha obert mai cap declaració pública sobre 
aquest tema. Que la ponència se’n vegi afectada, que 
algú hagi publicat o deixat de publicar opinions d’al-
tres, ho respecto moltíssim; però no ho utilitzin com 
un argument de rigor, quan estem en l’única sessió 
que té el síndic per treballar amb els representats de la 
ciutadania en el màxim òrgan.

Perquè, senyor Corominas, i senyores i senyors dipu-
tats, creuen que el problema del dret d’accés a Catalu-
nya és que hagi sortit tal o tal publicació sobre el seu 
treball en algun diari? No, no... Creuen... Senyor Coro-
minas, vostè ha intentat dir que això es feia amb molta 
tranquil·litat i hi anaven treballant molt bé fins que al-
gú –que, ho torno a dir, li demanaria que no confon-
gués sobre qui és aquest algú– ho ha publicat, ha de-
clarat, etcètera. Però creuen que el problema d’accedir 
a temes de salut –i li puc donar un exemple llarguís-
sim de coses que estem resolent–, de fiscalitat –trans-
parència en la fiscalitat–, sobre càrrecs electes... Per 
què al síndic arriben diàriament de tots els partits po-
lítics queixes sobre negació d’accés a informació de 
càrrecs electes? Càrrecs electes! I fa anys! Creuen que 
el problema d’això és que hi hagi hagut mullader entre 
aquest o l’altre? –en el qual, ho torno a dir, nosaltres 

no hi hem participat. D’això és sobre el que jo els volia 
cridar l’atenció.

Entro en altres qüestions molt ràpidament, perquè 
continuem sota la qüestió del temps. Nosaltres, evi-
dentment, entrar en transparència hi podríem entrar 
molt a fons. Senyora Calvet, li puc dir que, fa molts 
anys, l’única institució de Catalunya –i crec que de 
l’Estat– que tenia al seu web una transparència fins al 
cèntim de què cobrava cada membre d’allà es diu Sín-
dic de Greuges de Catalunya. Per tant... No, és que jo 
li dic que la transparència la mimem, l’estimem, i no 
és d’aquest tema que nosaltres els hem assenyalat co-
ses en aquesta proposició de llei. Però si vol parlar de 
transparència, en parlarem a fons, de les qüestions que 
hem estat regulant des del síndic. Però no regulant, si-
nó..., fets, no paraules.

Però hi vull afegir més coses. Nosaltres, evidentment, 
podríem parlar de contractació –parlo de temes que 
estan aquí, eh?–, de funció pública, de... He comen-
çat fent una consideració a cavall de la terminologia 
internacional, dels debats internacionals: que molts 
d’aquests temes no haurien de ser en una llei de trans-
parència d’accés a la informació. Si més no –ho dic 
modestament–, perquè en democràcies molt més ma-
dures que la nostra no hi són. D’aquí la impressió que 
vostès han volgut crear una llei macro, molt potent, el 
millor, una mica sota l’impacte de com ens estan mi-
rant, com si fóssim..., que ens escapem de la transpa-
rència.

Sobre el tema d’excepcions, evidentment, torno a dir 
el que he dit. Jo no he dit que hi han massa excepci-
ons; he dit: «Hi han conceptes –com la referència al 
drets fonamentals, interessos públics o privats, la in-
formació que tingui condició de protegida, tot això 
que surt en els articles que vostès han citat– que no es-
tan gens taxats. I diu el codi europeu –que Espanya el 
subscriu i que és obligatori– que s’han de taxar. I a la 
llei no estan taxats.» No he dit res més que això. I vos-
tès són els legisladors, no estem en un debat d’opini-
ons. Els remeto a la direcció internacional, que ens 
obliga a tots, i al text que han fet vostès.

Per què adscriure un òrgan a un departament és per-
dre independència? O al revés: es pot mantenir la in-
dependència? Jo preguntaria a tothom –però espe-
cialment al diputat que ho ha dit–: és que el Síndic de 
Greuges, que no està adscrit a cap departament, no és 
independent? Fa el seu pressupost, el seu personal... 
No és independent? Crear un òrgan com el Síndic de 
Greuges –si es volgués–, seria problemàtica la logísti-
ca per a la seva independència? Al revés. Precisament, 
la màxima independència –s’entén aquí i arreu de les 
democràcies– ve per aquest camí, no per adscriure go-
vernamentalment els òrgans.

I per últim, el tema de l’òrgan concret. Mirin, el Síndic 
de Greuges no ve aquí en aquesta comissió a reclamar 
que se’l tingui en compte per ser l’òrgan de la Llei de 
transparència i d’accés. No, no. Ve a recordar-los què 
diu l’Estatut –article 78–, llei solemne, suposo, per a 
tota la Generalitat i per a Catalunya. A qui li encarre-
ga l’Estatut vetllar i garantir els drets? O a quina altra 
institució li ho encarrega, a part del síndic? Pregun-
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to. Segona qüestió: és o no és democràtica, la forma  
en què li encarrega i que l’elegeix? Jo he vist també en 
algun mitjà de comunicació que algun diputat ha dit: 
«No, és que..., què és més democràtic?» La institució 
del Síndic de Greuges és elegida o no per una majoria 
democràtica? Tres cinquenes parts com a mínim de la 
cambra. És garantia o no de democràcia i d’indepen-
dència?

Suficiències, demana aquí. Jo he dit: «Experiència 
des de l’any 87 com a mínim, mitjans...» Mirin el dret 
comparat. I he dit: amb el plantejament que estan fent 
de nou alguns de vostès sobre el tema de la resolu-
ció, que l’hem discutit privadament –«privadament»: 
en les reunions, que, ho torno a dir, nosaltres hem mo-
tivat–, ara, a part del que els hem donat ja, els dono el 
que vostès han fet fa molt poques setmanes. El dar-
rer exemple: Llei sobre LGTB. «El Síndic de Greuges, 
d’acord amb les atribucions que li assigna l’Estatut 
d’Autonomia i la Llei del síndic, exerceix les funcions 
relatives a la defensa de drets i llibertats en matèria 
de no-discriminació.» Article de la llei aprovada pel 
Parlament de Catalunya. «El síndic pot instar l’òrgan 
competent per imposar sancions o incoar expedients 
per incompliment d’aquesta llei per causa de l’acció...» 
Ho acaben de fer vostès. Acaben de crear un meca-
nisme que està arreu –que està arreu– de molts siste-
mes democràtics més madurs que el nostre, on es dife-
rencia l’actuació d’un òrgan administratiu i l’actuació 
d’un òrgan independent, amb dos encàrrecs radical-
ment diferents. Torno a dir-los que crec que és una bo-
na prova del fet que caldria més temps per entrar en 
aquests detalls.

I, per últim, el seu text de proposició en l’article 91 diu: 
«Resten subjectes a avaluació el compliment de les 
obligacions de transparència establertes pel títol II, els 
deures del registre», etcètera. Mirin què és el que res-
ta subjecte a avaluació; no hi ha el dret d’accés. (Veus 
de fons.) Perdonin, estic llegint «Avaluació de la llei» 
–«Article 91. Avaluació de la llei.» (Veus de fons.) 
Doncs, aleshores poden suprimir aquest article. «Res-
ten subjectes a avaluació el compliment de les obligaci-
ons de transparència establertes pel...», i a continuació 
diu que la valoració d’això es farà per part del Síndic 
de Greuges. Aquest és el tema que volíem assenyalar 
quant a l’exclusió d’aquesta avaluació.

Senyor president, evidentment m’he passat del temps 
que em dóna també per a la rèplica, però torno a dir 
que no és una qüestió de forma, el temps.

El president

Gràcies.

Gemma Calvet i Barot

Sí, jo... Aquest grup vol preguntar. A veure...

El president

D’acord. No és costum fer una segona intervenció, 
però entenc que hi ha hagut temes concrets. Per tant, 
trenta segons, senyora Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Jo crec que serà d’interès del síndic concretar, per-
què per a nosaltres és imprescindible, senyor Ribó, que  
ens aclarim, i que sigui útil aquesta compareixença. 
I quan li hem preguntat si vostè assumeix la potes-
tat en el marc legal que vostè té, i amb aquesta inter-
pretació extensiva de l’Estatut d’autonomia, per dictar  
resolucions, volem que ens contesti «sí» o «no»; reso-
lucions objecte de recurs jurisdiccional, perquè l’es-
ment que vostè ha fet de la llei de discriminació, li 
asseguro que no faculta per tenir capacitat de dictar 
resolucions objecte de resolució. Vostè ha llegit el 
text. Si us plau, no ens confongui, perquè aquí molts 
som juristes. I, per tant, el que li demanem és una sor-
tida jurídica a aquesta situació d’impasse que vostè 
ens està demanant. Instar no és resoldre, no és sancio-
nar; hi ha un òrgan competent en aquesta llei, que és 
el que pot dictar aquestes resolucions. Per tant, vostè 
vol tenir la mateixa funció que en aquesta llei, sí o no?

El president

Gràcies, senyora Calvet...

Gemma Calvet i Barot

Vostè vol tenir competència material substantiva per 
resoldre, sí o no?

El president

Senyora Calvet...

Gemma Calvet i Barot

Però contesti’ns, si us plau, senyor Ribó, perquè, si no, 
no sortirem d’aquest moment d’incertesa jurídica.

(Lluís M. Corominas i Díaz demana per parlar.)

El president

Senyor Corominas. Sí, trenta segons.

Lluís M. Corominas i Díaz

El comentari sobre cridar l’atenció pública l’ha fet vos-
tè, no l’he fet jo. I, en tot cas, el que li dic és que, fruit 
del debat que va haver-hi sobre la comissió –que no  
va ser en la comissió, que va ser extern–, va sortir 
aquest debat a la premsa. I ha estat vostè qui s’ha per-
mès dir que el legislador vol cridar l’atenció pública. 
Doncs, no és aquest, el tema.

I dos apunts molt ràpids. Article 21.h: «Els interessos 
públics o privats protegits expressament per la llei.» 
No és una clàusula oberta. Els protegits expressament 
per llei: absolutament taxat. Els drets fonamentals: ha 
d’estar justificat i quin dret fonamental queda afectat. 
No hi ha clàusules obertes, senyor Ribó.

I, finalment, la composició i designació de l’òrgan: 
«La composició compleix les seves funcions amb ple-
na independència orgànica i funcional, sense estar sot-
mesa a instruccions jeràrquiques de cap mena.» Orga-



Sèrie C - Núm. 508 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 45  12

nització: «L’adscripció departamental de la comissió 
i la dotació de mitjans ha de respectar, en tot cas, la 
independència orgànica i funcional de la comissió.» 
Bé, més coses no hi podem posar perquè quedi clar 
que és independent. En tot cas, ho reitero: la voluntat 
de l’avaluació és que precisament el síndic, que té la 
garantia, és el garant del dret a la bona administració, 
faci aquesta funció i no faci d’alçada administrativa, 
que no és el cas.

El president

Gràcies, senyor Corominas. (Pere Calbó i Roca dema-
na per parlar.) Senyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

No, molt ràpid. Respecte de les excepcions, que vos-
tè ha fet alguna referència a alguns conceptes. Nosal-
tres sí que reconeixem que hi ha algun concepte que 
és un concepte jurídic indeterminat; però, clar, tam-
bé cal tindre present –perquè això ens va preocupar 
molt– l’aplicació, i el lletrat va fer especial incidència 
en aquesta qüestió en l’article 20. L’article 20 el que fa 
és curar molt com es pot interpretar aquest concepte 
jurídic indeterminat, i no és la interpretació que vostè 
ha transmès.

Respecte..., molt ràpidament, eh?, perquè són tres co-
ses. El Síndic de Greuges té totes les seves facultats, 
que les hi reconeix l’Estatut, per ser el garant dels 
drets. I amb aquesta llei la té tota. I això és una altra  
qüestió que a nosaltres ens va preocupar especial-
ment, que ho tingués tot i quedés clar en la llei. I es 
va..., segurament de forma reiterada, les referències al 
Síndic de Greuges, perquè quedi absolutament clar. 
Inclús si ell percep una infracció, té la facultat, i se li 
reconeix a la llei, per posar-ho en coneixement de l’au-
toritat per iniciar el procediment sancionador.

I acabem. L’avaluació és de tota la llei. És que ho diu 
claríssimament l’article 93 –i perdoni, abans, que jo he 
fet referència a articles en base no al dictamen sinó a 
l’últim document, per això hi havia un ball d’articles. 
Però és que ho diu clarament: «El Síndic de Greuges 
ha d’elaborar anualment un informe general d’avalua-
ció de l’aplicació d’aquesta llei», que és tota. Per tant, 
jo crec que estem més amb problemes d’interpreta-
ció, i que vostè té el privilegi..., que la voluntat del le-
gislador la té aquí clara, que li estem aclarint aquests 
dubtes; que no és aquesta interpretació que vostè fa, 
sinó que d’una forma clara es vol preservar la insti-
tució, es vol que sigui garant d’aquests drets, i pre-
cisament davant del dubte que això es pugui ficar en 
dubte donant-li un paper de resolució de recursos ad-
ministratius, el que és pretén és dir: «No, no... És tan 
important la funció del síndic que no podem donar-li 
aquesta funció per precisament garantir els drets dels 
ciutadans de Catalunya.» I en aquest sentit s’ha d’en-
tendre, amb aquesta voluntat de garant en l’àmbit de 
l’aplicació de tota la llei. No hi ha cap part de la llei 
en què quedi exclosa l’activitat o l’actuació del síndic.

Gràcies, president, i perdoni per la llargada.

El president

Gràcies, senyor Calbó, per respondre... (Marina Geli i 
Fàbrega demana per parlar.) Sí, senyora Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Sí. Tres consideracions, senyor Ribó, perquè no entenc 
què s’ha produït aquí..., potser perquè no formava part 
de la ponència, perquè saben que sóc substituta, que 
abans no ho he comentat, del senyor Juli Fernandez; 
s’incorporarà a la tarda. Però tres concrecions, perquè 
estem aquí per millorar el text legislatiu i per dirimir 
les diferències; que són de calat, però no vol dir que 
no puguem debatre-les. Nosaltres ens quedem amb 
tres idees –senyor síndic, voldria que concretés si és 
així–: millora dels articles del 20 al 25, que són els 
que posen les necessàries excepcions, però que s’han 
de taxar, concretar, ponderar; primera qüestió, eh? Ho 
revisarem, i així ho intentarem fer en el seu moment.

Segona qüestió: vostè creu que amb la facultat que li 
atorga el desplegament de l’Estatut d’autonomia, vos-
tè, igual que amb altres drets, podria ser el garant del 
dret d’accés a la informació. I un exemple concret en 
aquest debat que abans teníem: si vostè pot sancionar 
o no. I aquest és important, em sembla, no menor. Per-
què, per exemple, vostè feia l’exemple de Salut. Si vos-
tè incoa un expedient, que li diu a Salut que un pri-
vat se salta la llista d’espera, és obligatori, perquè en 
realitat, si és cert, Salut li posa una sanció, no? Ho dic, 
això, per aclarir, eh?, si la sindicatura, que ve essent..., 
que és ja l’únic òrgan..., que és aquest un dels debats.

I el tercer –perdó–, vostè també –i ens ha semblat in-
terpretar-ho de les seves paraules–..., per la pressa, ens 
hem excedit els legisladors en temes que ja correspo-
nen a altres àmbits, com temes de contractació, etcè-
tera, que són ja de la Sindicatura de Comptes, de la 
Intervenció, de l’Oficina Antifrau, etcètera; per tant, 
no és que no els hi puguem posar, en ares de tenir una 
llei integral –dic jo, eh?–, sinó que potser a vegades 
sembla que ho desdibuixem i que volem abraçar-ho 
tot, perquè la intencionalitat del legislador devia ser 
una llei de certa integralitat; potser després falta-
ria concretar que no és per duplicar, sinó que és per  
reconèixer el que ja s’està fent, el que s’ha de millorar, 
etcètera.

Ho dic, perquè són tres punts substantius, perquè aquí 
vindrà... Per això insistíem: no burocratitzar, no... I, al 
contrari, simplificar el dret a la informació i el deure 
de tothom a fer-la, amb les consideracions i excepci-
ons que es facin.

Gràcies.

El president

Gràcies. Per respondre breument.

El síndic de greuges

Sí. Primer, apel·lo al coneixement de tots els diputats i 
diputades, i especialment del portaveu de Convergèn-
cia i Unió, que el síndic sempre –i continuarà fent-ho 
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així– s’ha manifestat en seu parlamentària i amb tot 
el rigor sobre les matèries que se li demanen. Primera 
qüestió. I el dia que el síndic faci un error al respecte, 
els demano que ens ho plantegin, perquè serà un error 
institucional, no personal del senyor Ribó.

Per tant, a continuació els dic: no s’hi val introduir  
gens, en aquest debat –el que estem tenint ara–, cap 
apel·lació ni figura perquè altres puguin haver fet no 
sé què. El síndic es cenyeix al rigor del que produeix 
en documents. És l’única institució que des de fa anys 
ha aportat en aquest Parlament informes sobre el dret 
d’accés a la informació; a part, des de fa molts més 
anys exerceix aquesta funció. Segurament algunes ve-
gades s’equivoca en algun tipus de resolució –i els re-
cordo que en l’informe anual del síndic hi ha un apar-
tat que parla dels errors que hem comès i com els 
pensem corregir–, però els demano que ens cenyim a 
les discussions en aquest procediment i amb aquest ri-
gor. No introduïm –perquè no estem en el Ple del Par-
lament, en el legítim debat entre grups parlamentaris– 
la figura de si s’ha dit això o s’ha deixat de dir. Hem 
d’anar a millorar una proposició de llei sobre un dret 
molt important –però molt–, que he començat dient: 
està en perill en democràcies molt més madures que 
la nostra.

És en aquest sentit que jo em nego a respondre cap 
demanda en Parlament que em diguin «digui sí o no». 
El Parlament té una necessitat de rigor i de complexi-
tat en les anàlisis. El dret comparat, senyora Calvet, 
va ple d’exemples d’ombudsmen i de comissaris d’om-
budsmen que fan la funció d’accés a la informació, de 
països molt més madurs i avançats que el nostre. I des 
de fa temps els anem demanant que, si us plau, per què 
no ho miren. Van ser convidats vostès, senyora Cal-
vet –tots els grups parlamentaris– la darrera vegada, 
a una sessió en seu del síndic, on el representant de 
l’ombudsman i comissari d’accés a la informació d’Ir-
landa –un dels exemples que hi ha a Europa– expres-
sava i explicava com funcionaven. No només li apel·lo 
que ho pugui mirar; és que els el vam portar a Barce-
lona. Va merèixer una escassa atenció per part d’al-
guns grups parlamentaris, però estava aquí. Per tant, 
hi han molts exemples al dret comparat.

Fins i tot, en alguns dels debats que estan tenint vos-
tès, seria bo que miressin com es van posicionar vostès 
a les Corts Generals quan es va debatre la proposició 
de llei que entrarà en vigor d’aquí a poques setmanes, 
i com s’estan posicionant aquí, i miressin per què hi 
han de vegades posicions diferents. En aquest sentit, 
nosaltres evidentment que continuarem garantint els 
drets, senyora Geli. L’article 78 de l’Estatut, mentre 
vostès no posin en marxa la seva reforma o es passi 
a un altre estadi, està vigent. I jo em sento absoluta-
ment impulsat, i amb el deure de complir amb el que 
diu l’article 78. Però, en aquest sentit, hi han múltiples 
solucions, de les quals n’hem parlat, les hem posat da-
munt la taula.

Torno a dir allò del temps; no és un sí o un no, és qües-
tió de mirar-se amb molta cura on es pot fer la resolu-
ció i qui pot instar aquesta resolució, com passa manta 
vegades amb molt dret comparat. O és que Finlàndia, 
o és que Dinamarca, o és que Irlanda són democràci-

es insatisfactòries i incompletes quan ens porten vora 
cent anys d’avantatge a nosaltres en la institució de les 
garanties de les llibertats? I, en aquest sentit, em re-
fereixo també al tema de les excepcions. Només els 
demano que repassin el codi europeu i vegin si no hi 
ha una obligació de taxar les excepcions, no deixar-les 
en funció d’un futur desenvolupament. I la ponderació 
igual. Això és el que els demano que facin. Em fan 
comparèixer perquè els digui què és el que crec que 
s’ha de fer. Si vostès creuen que no ho han de fer, es-
coltin-me, ho tenen molt senzill; però és aquesta l’ar-
gumentació que faig. No la fa el Síndic de Greuges, en 
aquest cas, ni el Rafael Ribó...

El president

Hauríem d’anar acabant.

El síndic de greuges

...licita el que és norma europea.

I, per últim, també els he dit –i veig que no mereix 
gaire atenció– que hi ha una tasca tan important com 
la garantia dels drets: promoure el dret d’accés. Ho diu 
Europa, ho diuen els tractats internacionals i ho diu 
l’experiència. El dret d’accés avui s’ha de fer conèixer 
i promoure. I l’òrgan que creem ha de tenir –o al que li 
ho atribuïm– tant d’èmfasi a garantir l’exercici com a 
promoure aquest dret.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ribó. Només recordar-li que, 
sense la pressió del temps, diríem, serà benvingut 
qualsevol document, qualsevol ampliació, qualsevol 
recomanació que vulgui fer, a banda de les que ja pu-
guin haver aportat. Per tant, doncs, donar-li les grà-
cies.

Aixequem, res, cinc minuts per fer el canvi, i conti-
nuem amb la propera compareixença.

La sessió se suspèn a dos quarts d’onze del matí i cinc 
minuts i es reprèn a dos quarts d’onze i dotze minuts.

El president

Molt bé, doncs, arrenquem la segona compareixença 
del dia, donant la benvinguda al senyor Jaume Amat, 
síndic major de la Sindicatura de Comptes.

Compareixença
de Jaume Amat i Reyero, síndic major de 
la Sindicatura de Comptes, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon 
govern (tram. 353-00779/10)

Sense més preludis li donem la paraula; un temps 
aproximat de deu minuts.
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El síndic major (Jaume Amat i Reyero)

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, en pri-
mer lloc el que voldria dir és que comparec aquí com 
a síndic major, però, atès, com vostès saben, que la 
sindicatura és un òrgan col·legiat que funciona com el 
Ple, atès que el que diré no ha estat debatut en el Ple, 
sí que voldria fer constància que el criteri és meu, com 
a síndic major; que probablement el cent per cent és 
compartit per la resta del síndics, però no vull posar 
en veu del Ple de la sindicatura algunes manifestaci-
ons que no han estat debatudes en el Ple de la sindica-
tura. Això com a pròleg, o preàmbul.

En primer lloc he de dir que sí que com a sindicatura, 
com a síndic major, no puc més que aplaudir el fet que 
s’estigui treballant en l’aprovació d’una norma amb 
rang de llei, que a més vol ser transversal, per entrar 
en els requeriments necessaris en tot el tema tant de 
la transparència com del bon govern, com la ciutada-
nia fa temps que reclama, i perquè això crec que és el 
pas necessari no només per a la millora del funciona-
ment del sector públic, sinó per fer una cosa que és 
molt difícil avui en dia, que és recuperar la confiança 
del ciutadà davant de les institucions i dels òrgans; una 
qüestió en què encara ens queda camí per recórrer,  
i que crec que és important, és molt important que en 
aquest àmbit fem aquest pas.

Parlant concretament de la sindicatura, i pensant res-
pecte a tot el tema de transparència, tant del que sigui 
transparència activa –és a dir, de la informació que 
ha de donar el sector–, com de la possibilitat d’accés 
d’aquesta informació, nosaltres..., crec que la sindica-
tura té un paper molt important, atès que tot el que 
és informació... Hi han tres coses a tenir en compte, i 
això sempre ho hem valorat als nostres informes: una 
seria el contingut, l’altra seria el moment –és a dir, el 
temps en què aquesta informació es fa pública–, i la 
tercera –i probablement és la més difícil; que, lògica-
ment, possiblement en aquest articulat no hi és– és la 
qualitat de la informació, algú que avali que aquella 
informació no només és amb el contingut que la nor-
ma determina i que ha estat presentada en el temps 
–en el temps correcte–, sinó que, a més, aquesta in-
formació, com diuen els auditors, representi la imat-
ge fidel de la situació de cada entitat. Aquí és on crec 
que, probablement, o de ben segur el paper de la sin-
dicatura és bàsic, doncs, igual que en informes d’au-
ditoria privada. És aquí el nostre paper; és a dir, quan 
nosaltres, d’alguna manera, donem opinió, estem de-
terminant el nivell de qualitat d’aquella informació 
que s’ha fet pública. Ho dic, perquè després entraré en 
quatre o cinc propostes concretes respecte a l’articu-
lat, i una d’elles és que no hem trobat en la informació 
econòmica tot el que es refereix a informació sobre 
auditoria, tant privada com pública, que seria aquest 
pas important, atès que aquí és on, d’alguna manera, 
estem garantint davant de la societat que aquella in-
formació no només està donada, sinó que ha passat 
per un control extern al mateix productor de la infor-
mació.

De fet, de transparència i de producció de la informa-
ció, no és la primera norma que surt, lògicament; ja 
tot el cos legislatiu aplicable en aquest sentit en par-

la. Aleshores, l’esforç està sobre la taula. I l’esforç és 
cert. I part d’aquest esforç, per exemple, està en tots 
els informes que fem respecte al retiment dels comp-
tes, que avui en dia ja és cert, i que ha millorat –ha 
millorat respecte a altres anys–, però que encara tor-
na a haver-hi un camí important a recórrer. Per exem-
ple..., i així aprofito per donar una novetat; és a dir, 
el 15 d’octubre d’aquest any s’acabava el termini per 
al retiment dels comptes de tot el sector local de Ca-
talunya. En data 15 d’octubre, ja un 82 per cent dels 
ajuntaments catalans havien retut els seus comptes. Si 
mirem les dades de fa un, dos, tres o quatre, cinc anys 
enrere, veiem que aquest 82 és un pas molt important 
–és a dir, que hem millorat–; és a dir, que sembla que, 
hi hagi o no hi hagi una llei de transparència, el ges-
tor públic, per moltes raons, s’ha posat les piles, com 
a mínim en el compliment de les obligacions de retre 
comptes, que és una altra de les obligacions de cara a 
poder produir informació, en aquest cas econòmica i 
comptable.

Quan presento els informes de retiment de comptes, 
sempre explico que hi ha un 82, per exemple, que ha 
complert, però això vol dir que hi ha un 18 per cent que 
no ha complert; és a dir, que hi ha un 18 per cent dels 
ajuntaments catalans que no ha complert el retiment de 
comptes. És a dir, que no podem estar contents fins que 
tinguem el 100 per cent de la informació. Però també 
és cert que el camí és adequat.

Si fem una revisió del que anem dient en els nostres 
informes respecte a l’àmbit de transparència, hi han 
algunes coses que probablement estan directament re-
lacionades amb l’articulat d’aquesta proposició de llei. 
Una, per exemple, seria que acostumem a dir que cal-
dria fer un esforç encara més gran per unificar i homo-
geneïtzar processos vigents sobre informació comp-
table, econòmica i financera, o de gestió, perquè els 
responsables puguin, sense un sobrecost innecessari..., 
no tinguin per què duplicar, triplicar o quadruplicar la 
informació econòmica.

Poso un exemple: contractes. Els contractes públics 
avui en dia s’han d’entrar, tot el que és Generalitat, en 
el registre públic de la Generalitat de Catalunya. A la 
vegada, en el món local, i cada vegada més, el Tri-
bunal de Comptes exigeix que, via la Sindicatura de 
Comptes o directament, també s’enviïn a un reposito-
ri comú amb tot el tema de contractes administratius. 
Està clar, si al gestor que ha de preparar aquests con-
tractes, cada vegada que li indiquem que ha d’enviar 
els contractes a un repositori comú o a un registre, no 
li estem exigint les mateixes característiques, haurà de 
preparar una, dues, o tres o quatre vegades la matei-
xa informació de diferents maneres. Aleshores, seria 
bo intentar homogeneïtzar, unificar i homologar una 
sola manera, de manera que a tot arreu el gestor, pre-
parant-ho una vegada, ho pugui enviar al Registre de 
contractes de la Generalitat, al portal de transparèn-
cia, o ho pugui penjar al seu web, sense haver de, cada 
vegada, fer un paper diferent, atesos els requeriments 
diferents en cada un dels casos.

En el mateix sentit, amb el tema de procediments. Una 
cosa de què ens hem queixat, i que possiblement..., no, 
que això supera aquesta llei, és que actualment a Cata-
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lunya al sector públic conviuen quatre plans de comp-
tabilitat diferents: el Pla de comptabilitat públic, el Pla 
de comptabilitat de la Generalitat, el Pla de comptabi-
litat de l’Administració local i el Pla de comptabilitat 
privat per a aquelles societats que depenen dels òrgans 
públics i segueixen la comptabilitat privada. No són 
molt diferents, però són diferents.

Què vol dir això? En la segona part, que és la reutilit-
zació d’aquesta informació, vol dir que si estan donant 
informació basada en diferents plans de comptabilitat, 
a l’hora d’intentar unificar o consolidar aquesta infor-
mació, es fa impossible, perquè parteixen de criteris 
diferents, atès... I en això ens hi hem trobat. És a dir, 
sovint, en més d’un informe de la sindicatura hem po-
sat una limitació a la possibilitat de consolidar dades 
econòmiques, atès que parteixen de plans de compta-
bilitat diferents, amb la qual cosa no es poden sumar 
pomes amb peres, per dir-ho així. Aquest és un altre 
dels problemes que reiteradament hem anat traient als 
nostres informes: fer un esforç per unificar i harmo-
nitzar norma de presentació de dades, i en aquest cas 
concret el pla de comptabilitat.

I després, una cosa que també volia dir; és a dir, tot 
i que no crec que sigui necessari identificar la sindi-
catura com a avaluadora del compliment de les nor-
mes d’aquesta proposició de llei, sí que és cert que ho 
estem fent contínuament. Hi ha una part de l’audito-
ria, que es diu «auditoria de compliment o de legali-
tat», que normalment està dins dels nostres informes, 
on cada vegada que analitzem, fiscalitzem una institu-
ció, fem un apartat de compliment de la legalitat. Què 
vol dir això? Que en el moment que aquesta llei entri 
en vigor, farem un apartat específic respecte al nivell 
de compliment d’aquesta llei; és a dir, que la sindica-
tura, d’alguna manera, estigui o no present en aques-
ta norma, es convertirà en avaladora o no del compli-
ment de les normes que surtin en aquesta llei; per allò 
que deia al començament, que és l’apartat probable-
ment més important de la nostra eficàcia a l’hora de 
treballar, que és el control de la qualitat de la docu-
mentació que analitzem. Dintre d’aquesta qualitat està 
el compliment de la legalitat. Doncs, d’alguna manera, 
estant o no com a avaladors, hi serem, perquè a partir 
que aquesta llei entri en vigor, crearem a dintre dels 
nostres informes un apartat específic on analitzarem 
el compliment exacte de la normativa vigent.

I aquí sí que vull fer un retret: sovint ens trobem que, 
o perquè les normes són molt complexes, o són molt 
difícils d’entendre, o perquè n’hi ha moltes, les enti-
tats no les compleixen. I normalment diem simple-
ment això: «No s’ha complert l’article ics de la norma 
tal.» I no passa res, i segueix tot endavant; i màxim, 
lògicament, quan entrem en la Comissió de la Sin-
dicatura i presentem això, doncs, se’ls demana que 
compleixin.

En poso un exemple, un exemple molt directament 
implicat amb aquesta casa: en l’últim informe sobre 
retiment de comptes dels partits polítics, vam fer veu-
re que tots els partits polítics en aquell moment que 
havien retut els seus comptes no complien amb la Llei 
de finançament dels partits polítics en diferents aspec-
tes; un era el compliment del que determina la memò-

ria que han d’aportar, i l’altre era la necessitat de tenir 
un informe d’auditoria interna. Cap ho havia com-
plert; perquè potser la llei era molt avançada, perquè 
potser no hi havia temps de fer-ho, però aquesta és la 
realitat. I poso l’exemple molt d’aquí, i a més el puc dir 
perquè és un informe que ja hem fet i s’ha presentat 
en aquesta casa. És a dir, avaluar el compliment de la 
llei també moltes vegades ens porta a ser crítics amb 
aquella llei que s’ha de complir, atès que moltes vega-
des s’incompleix.

Ja per entrar –breument– a propostes molt determina-
des respecte als articles..., i en això entraré a articles 
molt concrets. A l’article... Respecte a l’àmbit d’aplica-
ció, a l’article 3, en el 3.2.a, on parla de..., al final de 
tot del 3.2.a, on parla «altres formes associatives en 
què participa alguna o algunes d’aquestes administra-
cions», probablement..., creiem que hauria de determi-
nar-se que la participació sigui majoritària. Perquè si 
no es determina el grau de participació, vol dir que en 
realitat aquest àmbit..., qualsevol participació, encara 
que sigui mínima, de l’Administració en aquest tipus 
d’entitats.

En el mateix article, a la lletra 3.2.b, quan parla de les 
universitats públiques –i això ho hem vist més d’una 
vegada–, crec que seria bo determinar..., allargar-ho, o 
desplegar-ho de manera..., de dir «i els seus ens instru-
mentals que en depenen, vinculats o participats com 
a societats mercantils, fundacions i altres», atès que 
dins del món de la universitat hi han molts ens que en 
depenen, que –també ho he de dir jo, perquè ha sortit 
a més d’un informe– a vegades són els que estan més 
lluny del control, atesa la seva, diguéssim, desvincula-
ció; però treballen al sector públic, i treballen la majo-
ria amb fons públics.

Seguim amb aquest article. El c i el d, on es determi-
na..., aquells dos apartats on parlem de persones fí-
siques o jurídiques que, exercint funcions públiques 
o potestats públiques, presten serveis públics. Aquí 
–és una proposta que faig–..., és a dir, probablement 
es podria determinar algun tipus d’exemple per acla-
rir-ho una mica més, com poden ser –jo ho posava 
aquí, ho proposava– concessionaris, mandataris, con-
tractistes, ens subvencionats, ens concertats, etcètera. 
Això és una proposta, és a dir, per determinar..., a ve-
gades hi han articles que en el seu desplegament, si hi 
poses algun tipus d’exemple, pots aclarir més exacta-
ment de què estàs parlant.

En l’article 4. Al 4 no entenc massa bé el 4.3, que parla 
de la normativa reguladora... Sembla que sigui un punt 
on s’intenta incloure el que no cap en els dos primers. 
Aleshores, per això el posava en dubte; és a dir, aquí 
no tinc una proposta molt clara sobre aquest.

En el punt 5. En aquest sí que, d’alguna manera, faig 
una proposta, que és incloure un punt nou, i aquest 
l’he tret del que determina la llei estatal i que proba-
blement pot afectar directament la sindicatura, que és 
incloure un punt que digui: «La informació subjecta al 
règim de transparència corresponent als ens inclosos 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei ha de ser publica-
da en les corresponents seus electròniques i pàgines 
web de manera clara, estructurada i en format reuti-
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litzable.» És a dir, per deixar clar... És que, si no..., jo, 
vaja, no he entès si n’hi ha prou d’enviar-ho tot al por-
tal de transparència, o ha d’estar en la web pròpia, o hi 
ha... I aleshores és per determinar que, a més d’envi-
ar-ho al portal, ha d’estar en la seu electrònica. (Veus 
de fons.) Sí. El 5.1, afegint-hi un epígraf nou: «La in-
formació subjecta al règim de transparència correspo-
nent als ens inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei ha de ser publicada en les corresponents seus elec-
tròniques o pàgines web de manera clara, estructurada 
i en format reutilitzable.» És una còpia del que diu la 
norma estatal, eh? Perquè aquí sembla que passem di-
rectament al portal, i no es veu el canvi entre «ho haig 
de tenir jo, o n’hi ha prou que ho enviï al portal?»

Després, entrem ja a l’apartat que probablement ens 
toca més de prop, que seria..., dins de la publicitat ac-
tiva, aquí tinc un comentari respecte a l’article 8. Hi 
ha algun tipus d’informació que la trobo massa genè-
rica, com per exemple el 8.j, que diu: «La informació 
estadística.» Estadística de què? És a dir, l’estadística 
pot ser qualsevol cosa; des de –deixeu-me fer una bro-
ma– l’alçada de la gent que treballa a l’entitat fins al 
color dels seus ulls, és a dir... Deixeu-me fer la broma, 
és a dir... Però aleshores jo crec que s’hauria de de-
terminar més exactament de quina estadística estem 
parlant. Com el següent: «Informació geogràfica.» De 
què, informació geogràfica? És a dir, hi ha una barreja 
entre determinar coses molt concretes, com la planti-
lla –què és la plantilla–, i altres que són, jo crec, mas-
sa genèriques.

Després, en el punt 11..., a l’article 11 –perdó. Aquí sí 
que és una cosa que ens afecta directament en el tí-
tol, «Transparència en la gestió econòmica, comptable 
i pressupostària», atès que sembla que s’han descuidat 
la comptabilitat. I això, a més, fa referència a l’arti-
cle 8, al començament, que en parla, de comptabilitat, 
parla de la informació comptable. De la mateixa ma-
nera, dins d’aquest apartat, hi hauria d’haver un apar-
tat específic respecte a la informació comptable, que 
no hi és.

Aquí fem dues propostes. Una, en l’11.1.a, al final po-
sar –i això és un altre àmbit, però també està inclòs 
aquí– «i el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera», atès que la 
norma actual sobre estabilitat i sostenibilitat en par-
la, de l’obligació del compliment dels objectius, que 
crec que són prou importants perquè es facin públics 
per cada una de les entitats, i estaria dins de l’àmbit 
primer de gestió econòmica. I a l’11.1.b, que seria el 
que deia abans, afegir un apartat nou on es determi-
nés que una de les informacions que ha de donar ca-
da una de les entitats són els comptes anuals complets 
preceptius i els informes d’auditoria de comptes i de 
fiscalització per part dels òrgans de control extern que 
els hagin emès. És el que deia abans: en la llei no hem 
trobat ni els comptes ni els informes d’auditoria, i crec 
que és important, perquè també hi estan obligades a 
fer-ho, les entitats, és a dir...

En l’àmbit de contractes, que és l’article 13, és el que, 
una mica, també deia abans en la meva introducció. 
Probablement..., jo crec que s’hauria de fer algun ti-
pus de referència sobre el Registre públic de contrac-

tes de la Generalitat de Catalunya, que és un registre 
que està vigent, que a més funciona molt bé, i que a 
més automàticament s’alimenta de tots els contractes 
de tots els departaments i de les entitats i empreses de 
la Generalitat de Catalunya. És a dir, aquesta infor-
mació que reclamem en els òrgans, automàticament ja 
està en el Registre públic de contractes. Això estaria a 
l’article 13.

Després, ja passem al 27. Al 27.3 fem una proposta, 
i aquesta..., després els explicaré la raó per la qual la 
faig. I faig dues..., dues alternatives, proposo aquí, eh?, 
lògicament, perquè s’estudiïn. Una seria afegir al fi-
nal «però de manera preferent a les entitats o òrgans 
que originen les dades que tenen l’obligació de com-
plir aquesta llei». O una altra més directa, que és: «Si 
aquesta informació objecte de sol·licitud, tot i estar dis-
ponible pel subjecte que rep inicialment la sol·licitud, 
ha estat generada, preparada parcialment o íntegra-
ment per altres ens, la sol·licitud ha de ser traspassada 
a aquest que facilita la informació directament.»

Per què ho dic? Per exemple, a la Sindicatura de Comp-
tes tenim tots els comptes de tots els ajuntaments de 
Catalunya; això vol dir que un ciutadà es pot adreçar 
a nosaltres i demanar-nos els comptes de l’Ajuntament 
de Mataró. És clar, nosaltres..., el lògic seria dir: «Vagi 
vostè a l’Ajuntament de Mataró a demanar-los, que és 
qui els ha generat i els ha aprovat», perquè jo els tinc, 
però, vull dir, qui els ha generat i qui és l’origen que 
ha creat aquests comptes és l’ajuntament –de Mataró, 
de Badalona, o de Lleida. És a dir, donar la possibilitat 
que... Això passa en tots els ens que acumulem dades 
d’altres entitats. Això és una proposta, que crec que 
el lògic és demanar que jo pugui..., o que l’ens, que la 
mateixa sindicatura s’adreci a l’ajuntament, o sigui, a 
l’origen de les dades, perquè les faci..., les pugui fer 
arribar a aquell ciutadà que les sol·liciti.

Atès que a més, d’alguna manera, nosaltres... Els 
comptes és una qüestió bastant clara; però hi ha molta 
informació que la tenim per a una funció molt deter-
minada, que és la de fiscalitzar aquella informació. Si 
el ciutadà el que vol és informació –que té tot el dret 
del món, lògicament, de sol·licitar-la–, el lògic és que 
la sol·liciti a l’origen de la informació, no a qui té la in-
formació per tractar-la; que la tenim.

(Veus de fons.) Sí, ja està. I res més. Tenia dues o tres 
notetes, però ja me les salto.

I gràcies per escoltar-me, i aquí, a la vostra disposició 
per al que cregueu oportú.

El president

Molt bé, doncs, passem la paraula als grups. Crec que 
ha fet una intervenció molt detallada, que veig que la 
té per escrit; vull dir que si ens la vol enviar serà molt 
benvinguda per part dels grups. Senyora Calvet, pel 
Grup d’Esquerra Republicana, tres minuts.

Gemma Calvet i Barot

Miri, senyor Amat, moltes gràcies. Li he d’agrair  
moltíssim el to i el contingut de la seva exposició, 
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perquè realment ens ha estat de molta utilitat, al-
menys a aquest grup, per poder revisar algun dels as-
pectes que estan regulats a aquesta llei. Per tant, com 
que els suggeriments han estat molt concrets, els in-
tegrarem.

Sobre els que vostè ha fet, li vull fer dues preguntes. 
Aquesta última advertència, que cal anar directament 
a l’origen de les dades pel que fa a la comptabilitat en 
aquest cas, vostè creu que facilita l’agilitat del dret 
d’accés, tenint en compte que la part afectada direc-
tament és la que ha de bolcar al ciutadà les dades que 
es demanen? O quan hi han organismes intermedis, 
com el seu, per exemple, que pel que fa a la compta-
bilitat és dipositari de totes aquestes dades, això pot 
garantir –atès que no és part interessada directament– 
una major agilitat i eficàcia en l’exercici material del 
dret d’accés? No sé si m’explico amb la pregunta, eh? 
Perquè al darrere hi ha també una voluntat que la llei 
pugui ser útil, pel que està molt traduït a la literatu-
ra comparada, que és aquest hermetisme, aquesta ten-
dència a l’hermetisme i a la resistència de la transpa-
rència de l’Administració pública. I, per tant, ja que el 
seu òrgan, doncs, té les competències que té –i podem 
trobar altres òrgans que també, pel que fa a determi-
nades dades concretes que són objecte de la sol·licitud 
d’accés, es poden tenir com a dipositaris–, a nosaltres 
ens sembla que és una manera i és una eina per evi-
tar..., per això li ho pregunto, eh?; li pregunto directa-
ment sobre aquesta qüestió.

L’altra és pel que fa a la construcció d’un portal de 
transparència. Efectivament, nosaltres creiem que el 
portal de transparència no hauria d’eludir l’obliga-
ció de transparència unilateral i autònoma de cadas-
cuna de les entitats o òrgans afectats per aquesta nor-
ma. I, per tant, entenem que la potenciació de les webs 
individuals, quan ja existeixen..., perquè el que no vo-
lem és carregar de despesa en moments que no hi han 
mitjans, diguem-ne, econòmics; carregar de despeses 
afegides entitats públiques o privades afectades per la 
llei que no tenen una pàgina web. I, per tant, en aquest 
sentit, vam pensar que aquest portal de transparèn-
cia, inclús també per a la mateixa ciutadania, podria 
agilitzar l’accés, sempre amb aquesta idea de facilitar 
l’accés eficaç i eficient de la informació.

Pel que fa a la qüestió de la transparència econòmica, 
nosaltres aquí –i ho hem vist abans amb una de les 
preguntes d’algun altre portaveu– hem tingut el dubte 
de fins a quin punt la capacitat de la llei podia abas-
tar tots els òrgans, incloent el Parlament de Catalunya 
–acabo, president. La pregunta que li faig és –vostès 
això ho tenen molt estudiat–: vostès creuen que po-
dríem abraçar la totalitat dels òrgans en aquestes lí-
nies, diguem-ne, bàsiques de transparència econòmi-
ca que acull la llei o, pel que fa al Parlament, hem de 
mantenir una excepcionalitat? Aquesta és la pregunta 
que li faig.

El president

Moltes gràcies, senyora Calvet. Pel Grup Socialista, 
senyora Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. Gràcies, síndic major. De la Sindicatura de 
Comptes ens faran arribar les seves propostes més 
concretes de l’articulat i, per descomptat, doncs, les 
incorporarem. Però quatre qüestions substantives de 
la seva intervenció.

Una, que hauríem de deixar potser en el marc legis-
latiu que quedi clara –és molt important això– l’es-
tandardització dels indicadors de la informació. Vostè 
coneix perfectament que en alguns àmbits estan més 
internacionalitzats, com en l’àmbit de salut, que hi ha 
una feina extraordinària d’estandardització de la in-
formació. Aquest és un tema totalment substantiu, i 
que, per tant..., en ares a una qüestió que vostè plante-
ja: que aquí no estem per duplicar sinó per simplificar; 
però també per estandarditzar. Per tant, coneix vostè 
altres llocs del món... Perquè aquest és un debat molt 
important. I, a més, aquest portal de transparència o 
d’informació s’haurà de nodrir de moltes coses que 
s’estan fent ja. Perquè això és veritat, que sembla que 
no comencem avui, sinó que s’estan fent molts canvis. 
L’estandardització dels indicadors tant «pre», com de 
procés, com de resultats de rendiment de comptes. Ai-
xò..., jo crec que això serà feina posterior, però s’ha 
d’encarregar, perquè acaba essent l’element substantiu 
per facilitar..., tant a aquells que volen tenir accés a la 
informació, com també als que l’han d’elaborar.

Segona qüestió que vostè plantejava: àmbit d’aplica-
ció –que també ho deia amb relació a alguns articles. 
Aquí tenim –és veritat– que sempre, quan pensem  
en l’Administració, pensem en dret administratiu; i, en 
canvi, això no és així. Hi ha dret privat, dret mercan-
til, subvencions... Com vostè deia, entitats que es van 
creant en molts àmbits, en molts sectors, públics, però 
que en ares de l’agilització, el que sigui, o la partici-
pació de tercers, etcètera... Per tant, en aquest àmbit 
d’aplicació ho hem de concretar millor, eh?, que vostè 
hi feia referència.

I el tercer era la simplificació, l’homologació normati-
va. Vostè diu: «És que no es compleixen les lleis.» És 
que la interpretació de lleis que no s’han refós..., que ja 
partim del fet que ja no sabem si hem de ser dret ad-
ministratiu, dret..., ho sap vostè perfectament. Perquè, 
a més a més, amb el SEC 95 i amb la normativa euro-
pea..., que potser hi hauríem de fer alguna referència, 
perquè aquí és veritat que en l’àmbit normatiu euro-
peu això s’ha desdibuixat moltíssim. Però continuem 
tenint una legislació espanyola i catalana d’una gran 
complexitat, eh? Perquè no és que es vulgui incomplir 
la llei, sinó que hi ha una interpretació, o una necessi-
tat de complir lleis que, a vegades..., no dic que siguin 
antagòniques, però que depèn de com s’interpreten ho 
puguin ser. Per tant, també hauríem de posar en el text 
legislatiu alguna referència als marcs normatius, a la 
intencionalitat..., per reglament.

I per últim, que aquest ha estat un dels debats d’una 
llei integral (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció) –acabo–, era: dret a 
la informació –a tenir informació–, dret a la informa-
ció per ser transparents, per governar bé. Simplifico, 
eh? Però en ares que fos una llei integral, que ho abra-
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cés tot, hauríem de fer referència explícita a aquells 
organismes com el seu, que estan obligats ja a ser part 
del control. Per tant, a l’arquitectura institucional, es 
digui Parlament, o es digui –és igual– Sindicatura de 
Comptes, Oficina Antifrau, Síndic de Greuges i tal, 
com els hem de mencionar?, parlo en el text legisla-
tiu, eh? Perquè algunes de les qüestions que són mo-
tiu d’aquesta llei són competència..., per exemple, la 
Sindicatura de Comptes. I això potser sí que s’hauria 
de concretar, en ares de preservar la vocació integral 
d’aquesta llei. Però no tornar a començar; que sembla 
que el nou organisme haurà de fer-ho tot sense, doncs, 
tenir en compte el que s’està fent.

El president

Moltes gràcies, senyora Geli. Pel Grup Popular, se-
nyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

Sí, moltes gràcies. Molt ràpidament. Jo sí que li de-
manaria que els suggeriments que vostè ha dit que no 
deia per falta de temps, que després ens els pogués 
dir, perquè crec que és molt important avui, aquí. Són 
les seves aportacions, no?, i no deixem cap aportació, 
doncs, per dir.

Sí que hi ha una pregunta clau, que també els afecta 
directament. És evident que la llei també estableix un 
règim de transparència que afecta directament la ins-
titució que vostè presideix, que és la de la Sindicatu-
ra de Comptes, i això... M’agradaria preguntar-li com 
veu aquesta regulació que l’afecta directament com a 
màxim responsable de la sindicatura. És a dir, veu que 
el règim és suficient?, que ha quedat curt?, anem mas-
sa enllà?, que hi haurà dificultats de compliment o no, 
des de la perspectiva, doncs, que ara contemplem?

Dir una altra cosa: que és el mateix règim que s’aplica 
al Parlament. És a dir, el règim aquest l’apliquem al 
Parlament, als tres organismes estatutaris i a alguns 
organismes més. Per tant, a vegades quan es parla de 
les excepcionalitats del Parlament, jo crec que és un 
concepte que no és exactament al que s’hauria de re-
ferir, sinó que respecte a l’àmbit del dret administra-
tiu, de l’actuació administrativa, aquests òrgans tenen 
totes les obligacions en l’àmbit de la Llei de transpa-
rència. Però m’agradaria saber la seva opinió, perquè 
vostè ha parlat fonamentalment dels altres, i no vol-
dria deixar passar l’ocasió perquè ens expliqui vostè 
com ho veu, no?, com a gestor, eh?, des d’aquest punt 
de vista que hauria, un cop aprovada la llei i després 
d’entrar en vigor..., doncs, vostè, fer-la complir.

Les exigències respecte a la informació econòmica 
que preveu la llei, vostè les considera suficients? Tam-
bé m’agradaria preguntar-li-ho. Vostè, que és un..., es-
tà especialitzat en aquest àmbit, si vostè troba que hi 
ha algun àmbit que manca, o que creu que els ciuta-
dans haurien de tindre dret, sobretot parlant en l’àmbit 
de la publicitat activa, a conèixer d’una forma directa.

I per acabar, per no allargar-me, com li he dit abans. 
Vostè ha comentat que a partir d’ara, quan entri en vi-
gor la llei, en els seus informes hi haurà..., ha fet refe-

rència que hi ha una part d’informe que és l’auditoria 
de compliment de legalitat, en la qual vostès faran una 
anàlisi de compliment per part de la institució que és 
objecte de l’informe, de si compleixen amb la llei de la 
transparència. A mi m’agradaria que ens pogués des-
envolupar, si és que ja ho tenen clar o encara ho han 
de treballar, quin abast d’auditoria sobre el compliment 
d’aquesta llei vostès tenen previst fer, atès que és una 
llei molt àmplia, i com es farà, o com tenen previst fer-
ho, perquè això a nosaltres també ens... Si ho tenen, eh? 
Segurament –és evident– és prematur preguntar-li això, 
però si en tenen alguna idea, que ens la pogués avançar.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Calbó. Per Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, senyor 
Mena.

Joan Mena Arca

Sí, gràcies, president. I agrair la compareixença del 
senyor Amat, i, doncs, les aportacions, que, com li de-
manava el president, nosaltres reiterem que ens les fa-
cin arribar, perquè les considerem interessants per po-
der revisar-les i veure quines el nostre grup estaria en 
condicions de poder assumir.

Bàsicament volia concentrar la informació en cinc as-
pectes. Un, que ha sigut també de discussió en l’àm-
bit de la ponència: quan parlem del portal de la trans-
parència, no hem d’oblidar mai totes les mesures que 
també són obligatòries per garantir que aquell 25,1 per 
cent de la població que encara no té accés a internet, 
per motius diferents –per motius econòmics, per mo-
tius generacionals fins i tot, per motius geogràfics–, 
doncs, no quedin exclosos en el dret i, per tant, no es 
generi una desigualtat afegida al que pot suposar una 
llei important per al nostre país.

El segon element, quan vostè –perquè, dic, també va 
ser una de les discussions que va haver-hi en el marc 
de la ponència– parlava, doncs, de concretar la pre-
ferència que el ciutadà s’adreci a l’Administració que 
genera la informació. Entenc que vostè, quan parla  
de «preferència», vol dir que aquest no pot ser ni ha de  
ser mai un motiu de denegació de la informació, no? 
En tot cas, en la compareixença anterior a vostè, el 
síndic de greuges ens demanava fer una tasca impor-
tant de promoció del dret d’accés. Segurament, encai-
xant-ho en aquesta promoció del dret d’accés, un dels 
elements hauria de ser el d’instar el ciutadà que vagi a 
l’Administració que genera aquesta informació, però 
que mai no acabi això generant una causa de denega-
ció de la informació i que, per tant, dupliqui els esfor-
ços per part de la ciutadania.

El tercer element. Volia saber quina és la seva consi-
deració sobre si certa informació, si determinada in-
formació hauria de ser elaborada per l’Administració 
que la genera en funció del tipus de requeriment que 
fa la ciutadania, i si, en aquest aspecte, totes aque-
lles informacions que fan referència a elements eco-
nòmics, de comptabilitat, vostè veu possible que pu-
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gui haver-hi, doncs, un plus afegit, que és l’elaboració 
d’aquesta informació.

El quart element –i aquí vaig en la línia del que par-
lava la diputada Geli–: l’estandardització de la infor-
mació. Al nostre grup també ens sembla fonamental, 
no tant, o no només per simplificació administrativa, 
sinó fonamentalment per entenibilitat de cara a la ciu-
tadania, no? No hem d’oblidar mai que el dret d’accés 
a la informació és un dret del ciutadà, és un dret de 
les persones, no un dret en si de l’Administració, i, per 
tant, segurament l’estandardització de la informació 
pot aprofundir en l’entenibilitat final d’aquesta.

I finalment, atès que hi ha hagut diverses intervenci-
ons que al·ludien al que jo deia, quan deia que el Par-
lament en quedava exclòs, d’aquesta llei, és cert que 
té una limitació; una limitació que d’alguna manera 
el que fomenta és la seva autoregulació, per tant ins-
tant-lo que faci determinades modificacions. I és cert 
que no només passa amb el Parlament de Catalunya, 
no? Això passaria, doncs, amb el Parlament de Cata-
lunya, amb el Consell de Garanties Estatutàries, amb 
el Síndic de Greuges, amb la Sindicatura de Comptes, 
amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb 
l’Oficina Antifrau, amb el Consell Econòmic i Social, 
amb l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, i 
altres organismes públics de naturalesa no administra-
tiva. Volia saber, igual que ho deia el senyor Coromi-
nas, quin és el seu parer respecte a això.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Mena. Pel Grup de Ciutadans, senyo-
ra Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí, moltes gràcies, president. Gràcies, senyor Amat, 
per les seves aportacions, per allò de constructiu i 
complementari de les seves aportacions, que agrairem 
que també, com als altres grups, ens les faci arribar.

Miri, quan aquesta llei va començar, es va posar en 
marxa, es va posar en marxa en un entorn polític i 
social molt determinat, sobretot perquè hi havia una 
mancança de control de diner públic i era necessari, 
com a conseqüència de tots els episodis de corrupció 
que havien sortit, doncs, establir els elements que ga-
rantissin no només el control d’aquest diner públic, si-
nó també el dret d’accés dels ciutadans per saber què 
és el que es fa amb aquests diners. I, per tant, hi havia 
com dos enfocaments, no? Per una banda el control, i 
per altra banda garantir un dret nou, un dret d’accés a 
la informació dels ciutadans. I com ha dit la senyora 
Geli, crec que vostès, des de la Sindicatura de Comp-
tes, tenen un paper fonamental pel que fa al control de 
diner públic.

I vostè s’ha referit a unes qüestions que a mi m’han 
semblat prou interessants. Primer, a la simplificació 
dels procediments per analitzar tota aquesta infor-
mació. Jo crec que és molt important. És a dir, vostès 
saben que en aquests moments estan en una situació 

d’endarreriment de l’anàlisi d’aquesta informació eco-
nòmica que no afavoreix precisament aquesta garantia 
de control. I, per tant, ens agradaria que ens digués 
exactament quines són les mesures que es podrien 
aplicar per tal d’agilitar aquesta simplificació de pro-
cediments.

Per altra banda, vostè ha dit una cosa molt interessant, 
que és no només la unificació dels processos compta-
bles per tal que aquest processament de les dades fos 
més àgil –que d’aquesta manera estaríem garantint no-
vament aquest dret d’accés a la informació, i a més a 
més també garantiríem el control del diner públic–, si-
nó que vostè ha dit una cosa molt interesant, que diu 
que aquesta informació que es publica ha de ser de 
qualitat i rigorosa. I vostè ha afegit: «És a dir, tots els 
organismes públics publiquen les seves dades, però és 
molt interessant que aquestes dades siguin fiables, tin-
guin fiabilitat, siguin de qualitat i rigoroses.» I vostè 
ha afegit aquest control extern que hi havia. I m’agra-
daria que aprofundís en aquest tema, perquè si real-
ment hi ha alguna cosa que preocupa la ciutadania és 
que la informació que se’ls ofereix sigui fiable, sigui 
de fiabilitat. Això en altres països del nostre entorn 
està molt treballat, i m’agradaria que vostè incidís en 
aquests mecanismes de millora de la fiabilitat i del ri-
gor de les dades que s’ofereixen i, per tant, dels con-
trols d’auditoria externs, com s’haurien de fer, o si els 
que es fan són de qualitat; és a dir, que aprofundís en 
aquesta qüestió.

I per últim, en aquesta última afirmació, que ha dit que 
quan es produeixen una sèrie de dades, o d’informació 
de dades que vostès tenen com a organisme de control, 
com a sindicatura, i si algú els les demana, poder-les 
anar a buscar al lloc d’origen... Jo crec que precisa-
ment si estem treballant amb mecanismes de simplifi-
cació, el fet d’accedir a la informació d’un organisme 
que ja les té no hauria de limitar l’accés dels ciutadans 
a unes dades que estan demanant. Si vostès ja les te-
nen, poder-les facilitar, d’acord amb aquestes mesures 
de rigor i fiabilitat, i no haver d’anar potser a la troba-
da de les dades a l’origen. Quina és la raó per la qual 
vostè prefereix que es vagin a buscar les dades en ori-
gen i no facilitar-les vostès mateixos si les tenen? Per 
quina raó? Hi ha alguna especificitat en aquest aspec-
te, no?

I, per últim, a mi m’agradaria que vostè també ens fes 
una reflexió sobre l’organisme que ha de vetllar per 
la transparència. Com vostè sap, hi ha un gran de-
bat entre tots els grups parlamentaris sobre quina és 
la naturalesa jurídica que ha de tenir aquest organis-
me. En aquests moments s’ha creat una comissió, una 
comissió adscrita a un departament, que és el que té 
les competències per a qüestions..., per gestionar la 
transparència, o per implementar els organismes de  
la transparència, i hi ha hagut un debat interessant so-
bre com s’havia de configurar aquest organisme. I si 
pensa vostè que vostès com a tals haurien de partici-
par d’alguna manera d’aquest organisme administra-
tiu que ha de vetllar per l’aplicació dels principis de la 
transparència i per garantir el dret d’accés a la infor-
mació dels ciutadans.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Pel Grup de Convergència i Unió, se-
nyor Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. Agrair-li molt al síndic de comptes 
la seva compareixença, per la concreció i per les apor-
tacions que ens ha fet, que han estat prou interessants.

Vaig per parts. Quant al tema de les auditories públi-
ques i privades, la seva publicació, etcètera, crec que 
sí, que ho hauríem d’incorporar en el genèric de l’ar-
ticle 8 i, en tot cas, tot i que hi ha algunes referències 
d’avaluació més endavant, si ho posem serà més ente-
nedor.

En el tema d’homogeneïtzar la informació econòmi-
ca, evidentment; no només per qui l’ha de lliurar, sinó 
també per qui l’ha de rebre. I, per tant, completament 
d’acord en allò que sigui competència nostra. I en 
el tema dels quatre plans de comptabilitat, gairebé, 
doncs, ens hauríem de posar d’acord els grups parla-
mentaris per fer arribar la iniciativa a Madrid i que, en 
tot cas, algú posés una miqueta de pau en aquest tema, 
que és prou important perquè després tot això precisa-
ment pugui complir la funció que ha de complir, que 
és que sigui fàcilment entenedor i accessible a tothom. 
Per tant, completament d’acord.

Respecte a l’auditoria de compliment de la legalitat a 
l’article 75, i no passa res. Precisament, vam fer el de-
bat sobre si aquesta llei havia de tenir un règim san-
cionador propi o no. I, per tant, hi ha un règim sancio-
nador propi de la llei, al marge de totes aquelles altres 
disposicions que siguin aplicables a l’organisme admi-
nistratiu competent, que poden tenir-ne, evidentment; 
i si no és un organisme administratiu, que és qualse-
vol de les altres entitats i institucions a què se’ls apli-
ca aquesta llei, doncs, evidentment el règim propi és 
el que funcionarà, i, per tant, en el caixetí que vostès 
posen en els informes, doncs, podran referir-s’hi: «Per 
tant, incompleix l’article tal del règim sancionador que 
li és aplicable.»

Bé, respecte a la participació majoritària o no, va ser 
un debat important que vam fer, interessant, perquè... 
jo crec que voluntàriament; ara no recordo exacta-
ment si vam arribar aquí..., jo crec que sí, que voluntà-
riament vam deixar-ho, que no fos majoritària, la res-
ta, perquè ens interessaven –en principi, després vam 
dir que ja acabaríem fent el debat després de les apor-
tacions que fessin les compareixences– totes aque-
lles, d’alguna manera, participacions públiques que 
pogués haver-hi en aquests organismes. Que és molt? 
Bé, doncs, determinem fins a on. Ara, només les ma-
joritàries..., almenys en el debat ens semblava que era 
poc, perquè pot haver-hi una no majoritària d’un 48 
per cent que sigui molt quantiosa, molt, d’alguna ma-
nera, influent, i que ens interessi que hi sigui de cara a 
l’aplicació de la llei.

Respecte a les persones responsables, d’acord.

El tema de la publicació en la mateixa seu electrònica, 
s’ha de deixar clar; aquesta era la voluntat. Si no està 
clar, doncs, haurem de determinar-ho.

Quant al detall de la informació estadística i geogrà-
fica, està en l’article genèric, en el primer, i per tant el 
que volia ser és, allò, una clàusula general, no obliga-
tòria en la seva extensió, sinó tot allò que és a disposi-
ció d’aquella Administració; ara, evidentment, si ha de 
ser més entenedor, doncs, arreglem-ho.

El tema de la comptabilitat en els articles 11 i se-
güents, evidentment, s’hi hauria d’afegir, i el compli-
ment de l’estabilitat financera també.

El tema..., sí, el tema de si s’ha d’anar a l’origen o no. 
Un bon debat. La veritat és que no vam fer-lo, aquest 
debat, però sí que, així, com a posicionament inicial, 
doncs, ens sembla que qui ho tingui, que ho lliuri. 
I, per tant, allò de finestreta única, proximitat, etcè-
tera, doncs, si és aplicable, apliquem-ho; perquè si 
anem, d’alguna manera, despistant el ciutadà, ho fa-
rem difícil –que no és la voluntat d’aquesta llei.

Jo..., l’única pregunta és si vostè, que ja té una llar-
ga experiència també a la sindicatura i en altres àm-
bits de l’Administració, la llei la veu complible, des del 
punt de vista del que parlàvem precisament abans, que 
l’endemà que sigui vigent, si les administracions, els 
òrgans obligats –per la vessant econòmica, ara par-
lo–, doncs..., vostè creu que serà complible per aquests 
obligats?

I un aclariment a la senyora Mejías. Segur que ha es-
tat un error, quan ha dit que l’organisme... Per al com-
pliment de la transparència no n’hi ha cap, en aquesta 
llei; és de l’accés a les dades. Però que és important. 
(Veus de fons.) Quan li ha demanat l’opinió al sín-
dic sobre què li sembla l’organisme que vetllarà pel 
compliment de la transparència. No hi és. (L’orador 
riu.) És del dret a accés. Ho dic perquè ve de l’anterior 
compareixença, i em sembla que ja ens hem emboli-
cat prou.

Vinga, gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Amat, té la paraula.

El síndic major

A veure, intentaré..., resumint, d’alguna manera, i 
contestant el que se m’ha preguntat. M’ha saltat una 
cosa, una cosa que no he dit abans, i en la primera in-
tervenció, la de la senyora Calvet..., respecte al tema 
del portal de transparència. Jo crec que és important, 
que no surt en l’articulat, que es determini que sigui 
un portal únic. Perquè després es parla que poden ha-
ver-hi altres portals. Lògicament, no pots prohibir que 
hi hagin altres portals; però és que si ja en el mateix 
articulat posem que hi ha un portal i poden haver-n’hi 
altres, sembla que, bé, que hi ha un conjunt de portals 
on tu pots escollir –«ara l’envio a aquest, ara l’envio a 
l’altre»–, o si algú et reclama com és que no ho envies,  
dius: «No, és que jo n’he fet un allà, a casa meva, i 
l’envio a aquell.» És a dir, jo crec que s’ha de determi-
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nar que sigui únic. Lògicament, no es pot prohibir que 
cada entitat després creï els que vulgui; però que quedi  
clar que ha de ser únic.

Respecte a l’abastament, si el Parlament hi ha d’entrar 
o no. A mi se’m fa difícil no entrar-hi. És a dir, curi-
osament, l’abastament..., precisament el Parlament en 
aquest moment, per llei, és l’única entitat del sector 
públic, o de l’àmbit institucional, on la sindicatura no 
audita, per la llei de la mateixa sindicatura, és a dir... 
Aleshores, això sí que és cert, això ho marca la llei, 
és a dir... No tinc res més a dir; és a dir, la veritat és 
aquesta.

Respecte al tema que ha sortit diverses vegades i que 
quasi tots els diputats me n’han parlat, el tema de l’ori-
gen o no. És a dir, jo el que vull clar és que proba-
blement..., està clar, depèn del tipus de pregunta que 
ens facin a nivell d’accés a la informació, i que proba-
blement –em sembla que era el senyor Corominas que 
ho deia al final– s’ha d’anar a buscar el que la tingui, 
la informació. Ens passa sovint; és a dir, sovint ja els  
ciutadans s’adrecen a nosaltres. I més d’una vegada  
els hem de contestar –i el ciutadà queda com decebut–, 
de dir: «Escolti, això que em demana no ho tinc.» És a 
dir: «Quant cobra l’alcalde de no sé on», «quant s’han 
gastat en despeses de dietes, de viatges del Departa-
ment d’Agricultura»... Està clar, als comptes està esti-
pulat per llei el que han de tenir, i molt al detall potser 
no s’hi pot arribar; o per arribar al detall s’ha de fer 
una tasca d’anàlisi que simplement tenint els comp-
tes no la podem fer. Aleshores, el problema no és que 
decebem el ciutadà, que pot pensar..., dir: «Escolti...» 
Més d’un ciutadà ens ha dit: «Bé, així de què servei-
xen, vostès? Tenen la informació, però no me la poden 
donar.» És a dir, tenim una informació genèrica.

Això no vol dir que si anem a fiscalitzar l’ajuntament 
ics, o anem a fiscalitzar el departament ics de la Ge-
neralitat, aleshores sí que podrem determinar –i als 
nostres informes surt– quant s’han gastat en viatges, o 
quant s’han gastat en dietes, o quin és el sou de l’alcal-
de, del regidor, o del responsable. Però, és clar, només 
amb els comptes, no. Aleshores, era per donar la pos-
sibilitat..., que no s’estranyi el ciutadà. Dir: «Escolti, 
arribem fins aquí. Si vol més informació dels comp-
tes d’aquesta entitat ha d’anar a l’origen, que és el que 
la té. Nosaltres no tenim factures, ni tenim rebuts, ni 
tenim contractes, és a dir...» Era per això, no per dir 
que no volem contestar, sinó perquè no decebem; el 
que ens està passant –és que ens passa avui en dia–, 
és a dir, que se’ns adrecen ciutadans, i després diuen: 
«Com és que vostè no em pot dir això? –És que no ho 
tinc.»

Respecte a l’estandardització, aquí sí que... Per exem-
ple, en l’anterior Comissió de la Sindicatura en aquest 
Parlament, vam presentar una bateria de cinquanta in-
dicadors per al món local, que hem pactat amb el món 
local, respecte a tot el seguiment de l’eficàcia i el re-
sultat. Això és un pas més; és a dir, són indicadors 
que en part estan obligats per llei, i altres els hem afe-
git negociant amb el món local respecte a aquesta... 
En aquest sentit, és aquest avanç, que volem fer des 
del punt de vista de la sindicatura, d’anàlisi de la in-
formació. O sigui, no només donar els comptes, que 

estan obligats a fer-ho, sinó donar un pas més enda-
vant, de manera que puguem tenir de tots els ajunta-
ments de Catalunya..., de tot el món local, no només 
ajuntaments, de tot el món local de Catalunya, doncs, 
cinquanta..., una bateria d’indicadors de gestió, on es 
pot analitzar any a any. I com vaig dir quan vam pre-
sentar-ho en la Comissió de la Sindicatura, això té va-
lor sobretot en el temps; és a dir, el primer any té el 
valor que té; quan faci cinc anys es podrà analitzar, 
doncs, el recorregut dels cinc anys aquests, entitat per 
entitat quin ha estat el seu recorregut.

És a dir, que aquest tractament de la informació que 
fem, lògicament està a l’abast de tots els ciutadans, i 
és part important d’aquesta transparència, que seria 
una mica el que..., contestant allò que deia: «Bé, i si 
parlem de la sindicatura, pot donar aquest nivell de 
transparència que es demana?» Sí, i ja ho estem fent. 
És a dir, en aquest sentit, la sindicatura..., probable-
ment perquè és una entitat relativament senzilla i que, 
a més, per llei té molt clar, per exemple, que el nostre 
pla de treball ha d’estar no només aprovat sinó lliurat 
aquí i presentat; és a dir, només podem fer el que es 
determina, els informes són públics en el moment que 
s’aproven, i, a més, a efectes nostres, ja estem en la 
nostra web determinant, doncs, el nombre de perso-
nes, les retribucions, etcètera. És a dir...

Arran d’això, jo només diria una cosa. A mi em preo-
cupa..., i vaig al final: es pot complir, aquesta llei. Hi 
ha un camí bastant llarg, eh?, és a dir, perquè és una..., 
he de dir que és una llei, per mi –i ara, perdonin que 
ho digui així–, massa llarga. És a dir, noranta-tres ar-
ticles... Tenen una barreja de llei i de reglament, on 
tant determinem coses genèriques com anem al detall. 
I poso un exemple, si no m’equivoco: que demanem 
el número de telèfon de l’òrgan de contractació de les 
entitats públiques. Baixar al detall en una llei de de-
manar el número de telèfon ho trobo potser excessiu. 
És a dir, això és una opinió personal, eh?, ja no com 
a síndic, els ho haig de dir. Aleshores, què passa? Si 
baixem tant al detall..., i això ens ho trobem sovint a 
la sindicatura quan fem l’anàlisi de compliment; des-
prés, moltes de les coses que es requereixen són molt 
difícils de complir, atès el cost de poder-hi arribar. En 
organitzacions o entitats molt complexes, hi han una 
sèrie de requeriments, que estem fent per llei, que jo 
no dic que no s’hi pugui arribar, però els suposarà un 
canvi important a l’organització per donar aquesta in-
formació que els estem reclamant. Estic parlant en ge-
neral; podríem baixar a algun exemple.

No sé si amb això –i perquè se m’ha acabat el temps– 
he contestat més o menys els comentaris de tots els 
grups.

El president

Molt bé, doncs, moltes gràcies. Reiterem la petició 
que ens puguin fer arribar per escrit allò que conside-
rin adient.

Aixequem deu minuts, que és com havíem quedat, i 
ens hi tornem a posar amb la següent compareixença.



Sèrie C - Núm. 508 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 45  22

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia 
i quatre minuts i es reprèn a tres quarts de dotze i set 
minuts.

El president

Molt bé, doncs, donem la benvinguda al senyor Mi-
guel Ángel Gimeno, el president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya.

Compareixença
de Miguel Ángel Gimeno Jubero, president 
del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (tram. 353-00802/10)

Li demanaríem que fes una primera intervenció 
d’aproximadament uns deu minuts, i llavors donaríem 
pas als grups perquè li poguessin plantejar qüestions, i 
li obriríem un segon torn d’aproximadament uns cinc 
minutets. (Veus de fons.) Sí? D’acord, doncs, té la pa-
raula.

El president del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (Miguel Ángel Gimeno Jubero)

Bon dia, senyores, senyors diputats. Començo, com no 
pot ser d’una altra manera..., i ho he dit aquí última-
ment –vinc sovint, i sembla, a més a més, que sempre 
és en aquesta sala–: el meu..., en fi, la meva satisfacció 
per comparèixer davant d’aquest Parlament, represen-
tant del poble de Catalunya, en què, en tot cas, pugui 
fer algun tipus d’aportació, i que les meves paraules, 
doncs, puguin ser tingudes en consideració en el que 
valguin. Sense dir exactament ja res més en relació 
amb els agraïments, sí que volia dir que, després d’una 
lectura del que és aquest esborrany, la proposició de 
llei que es fa..., la primera és que és un text elaborat 
per la ponència; em sembla un bon i gran text. I vull 
explicar-me.

Crec que és un bon text perquè recull, efectivament, 
d’una manera –i després continuaré expressant-me en 
aquest sentit– a vegades més precisa, a vegades més 
en el pla programàtic, aspectes de transparència; però 
també és un gran text, i ho dic en el sentit que és, des 
del meu punt de vista..., podria donar que es pogués 
dividir, que una part fos llei..., i hi ha una part que en-
tenc que és més reglamentària, que està dintre de la 
llei. Bé, aquesta és una tècnica que vostès en tot cas 
determinaran exactament si consideren que ha de ser 
d’aquesta manera o no, d’una altra manera, però estic 
convençut que amb el debat que es faci, doncs, es pot 
millorar, i que, en tot cas, aquí van les meves proposi-
cions per si això serveix per a alguna cosa.

La majoria dels estudiosos sobre la transparència..., 
tothom coincideix que és molt bona per a l’economia; 
de la mateixa manera que una bona justícia –i ho dic 
com a president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya–, doncs, comporta també un increment 
de l’activitat econòmica, de les inversions especial-
ment, i tal, en l’àmbit econòmic. En termes generals 
la transparència, evidentment, propicia un desenvolu-

pament de l’economia. Però no voldria quedar-me..., 
perquè per a mi això no és el principal d’aquesta Llei 
de transparència, o de qualsevol llei de transparència, 
perquè el benefici més important, en tot cas –també 
com passa a la justícia–, és que permeti, per una ban-
da, que aquells que són més febles tinguin més capa-
citat d’influència. Això és una constant que es dóna a 
les lleis. Molta gent pensa que la llei no és important, i  
la llei és una garantia; no una garantia per al més fort, 
és una garantia per al més feble. Per tant, aquesta és 
una llei que, en tot cas, ens dóna una certa..., donarà 
una certa garantia; ja veurem si tota o no, o ja donaré jo  
la meva opinió al respecte. Però bàsicament el més 
important no és l’economia; per a mi, el més impor-
tant és la democràcia, millora la democràcia.

Evidentment, la transparència millora la democràcia, 
perquè sovint ens equivoquem i pensem que la demo-
cràcia s’associa exclusivament –o no exclusivament, 
però en general– amb el fet de votar. I no: votar sen-
se informació, votar sense debat previ, votar d’aquesta 
manera segurament no dóna el perfil més democràtic 
que podíem fer. I a més a més la democràcia és moltes 
més coses: són drets humans, són institucionals, són 
d’altres qüestions. La formació, que la ciutadania tin-
gui possibilitat de saber exactament el que estan fent 
les seves institucions, què es fa amb els seus diners, 
què es fa en les seves institucions i què fa el seu Go-
vern és important. I això, amb aquesta Llei de trans-
parència, es millora d’alguna manera. Per tant, aquí 
jo..., dir que, primer, aquí s’ha parlat, en els títols, de 
transparència, d’accés a la informació i de bon govern. 
I això jo ho tradueixo perquè hi ha uns aspectes eco-
nòmics, com he dit abans, hi ha un aspecte institucio-
nal, però –no ens n’oblidem– hi ha una transparència 
política que, des del meu punt de vista, no arriba al 
mateix nivell que en els altres supòsits.

I també s’ha de dir que l’existència d’una llei de trans-
parència no vol dir que hi hagi un accés efectiu a la 
informació, perquè això solament ho aconseguirem si 
després hi ha una voluntat de desenvolupar-ho verita-
blement. I aquí ens trobem amb una qüestió que... –jo 
sóc crític en el meu àmbit, també, en l’àmbit de la jus-
tícia–: el problema no solament és de llei, és d’aplica-
ció de la llei; i si no tenim una voluntat d’aplicació de  
la llei, difícilment ens trobarem. Podem trobar les mi-
llors lleis, però si després tenim en compte que les 
nostres administracions –i sense fer crítica a cap ad-
ministració, dic totes les administracions, sigui de la 
Generalitat o sigui de l’Estat–..., tenim una certa ten-
dència –i jo estic dintre d’aquest àmbit també– a ex-
pressar, en el millor dels casos, dades; però dades que 
no són fàcils. És veritat que aquí hi ha un dels precep-
tes, quan defineix la transparència, que parla de trans-
parència..., si no m’equivoco, diu «fàcil», o «compren-
sible», o una expressió en aquest sentit. Sí, sí, però això 
no és tan senzill, això és bastant més complicat. A ve-
gades nosaltres mateixos no sabem –nosaltres, els que 
tenim aquesta informació–..., ni sabem exactament  
què és el que hem de fer per a aquesta qüestió.

Mirin, hi ha diferents nivells de transparència, i en 
aquest aspecte m’explicaré. Com he dit fa una estona, 
el nivell de transparència de la informació de les da-



Sèrie C - Núm. 508 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 45  23

des és una bona transparència, però no és la transpa-
rència, ni molt menys; s’ha d’anar al segon punt. Mi-
rin, com es conforma una decisió, per què es pren, 
quins són els arguments que ha utilitzat la institució, 
l’àmbit polític perquè sigui aquesta decisió, és aquest 
el nivell de transparència que jo crec que manca i que 
no està suficientment expressat en aquesta llei, des del 
meu punt de vista.

Posaré l’exemple del que ens passa a nosaltres en 
l’àmbit de justícia, i segurament d’aquí a uns dies es-
tà previst que jo comparegui també a la comissió per 
presentar la memòria davant de la Comissió de Justí-
cia, i vostès em podrien fer aquesta pregunta, amb fa-
cilitat. Jo els puc dir ara, en aquest moment..., bé, en 
aquest moment no, però els portaré unes dades que di-
uen: en l’àmbit de les executòries de la ciutat de Bar-
celona, s’arxiven provisionalment quatre mil assump-
tes l’any; però no li puc dir per quines raons s’arxiven, 
provisionalment, quatre mil assumptes l’any. Per què? 
Perquè no hi ha un criteri jurídic exclusiu i únic d’ar-
xiu, sinó que hi ha diferents raons. I com que no es-
tà reglat d’aquesta manera, el jutge decideix. O per 
què, en l’àmbit de Catalunya, es dicten –estic dient 
un nombre absolutament sense...– dues mil sentències 
per conformitat. I quin és el criteri que utilitza el Mi-
nisteri Fiscal per oferir aquesta possibilitat de confor-
mitat i tal? No el donem. I això és la transparència. 
I aquesta és la transparència que..., traduït això en un 
àmbit de gestió política, això és el que ens faltaria: 
com, quins són els arguments de la presa de decisió.

Abans ho comentava; jo ara fa uns dies –i això és molt 
explicatiu– llegia un article de Paul Krugman, aquest 
estiu, en què deia: «La informació no és poder»; 
aquest era el títol. I em va sobtar, no?, perquè normal-
ment sempre hi ha un principi general que diu: «El 
que té la informació té el poder.» Clar, ell elucubra-
va sobre àmbits econòmics, i deia que tothom..., nou 
de cada deu experts, en un àmbit de l’economia, deien 
que aquesta es desenvolupava més quan s’hi invertia; 
hi havia un dissident que deia que no, que s’havien de 
fer les retallades. Això, simplificant-ho molt. Bé, qual-
sevol govern, o qualsevol administració, justifica la se-
va retallada amb un informe: el del dissident. Per tant, 
és vital, essencial que nosaltres sapiguem exactament 
quina és la raó que justifica aquesta decisió, com s’ha 
pres aquesta decisió, perquè no sabem si aquesta de-
cisió s’ha pres per uns raonaments, o amb un recolza-
ment, diguem-ne, de caràcter general, o un de caràcter 
més particular, o fins i tot demanat.

Què és el que, des del meu punt de vista i per no es-
tendre’m més –i, en tot cas, a les seves preguntes jo 
hi respondré en la mesura que sigui possible–, manca 
en aquesta llei? Mirin, no es dóna l’ordre de manera 
clara a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
perquè sigui..., es diu que sigui proactiva, eh?, no dic 
que no; però per què no s’ordena un pla estratègic, tot 
i que sigui sectorial –perquè dit tot a l’hora seria ma-
terialment impossible, però tot i que sigui sectorial–, 
perquè es facin coses en aquest sentit?, determinades 
coses. Perquè jo he dit al començament que fer una 
bona llei no implica que després aquesta sigui efec-
tiva. Per tant, o tenim algun aspecte més... (Sona el 

senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) Perquè aquí és veritat –i acabo ja, pre-
sident– que hi ha el portal de transparència, que té 
unes funcions d’aquest tipus; hi ha un Síndic de Greu-
ges, que té també unes competències en aquest aspec-
te; fins i tot hi ha una Oficina Antifrau, que també se 
li atribueixen aquestes competències... Em perdonaran 
aquí una mica, però aquesta Oficina Antifrau sembla 
que es fa càrrec de tot. Bé, sense entrar en més detalls 
en aquest aspecte. No, no, miri: el que ha de tenir la 
responsabilitat és aquell que té la responsabilitat po-
lítica perquè això vagi endavant; i això ha de ser l’alt 
càrrec, que és el que dirigeix exactament, és el que 
està fent la política; i aquell n’ha de tenir la responsa-
bilitat, almenys la responsabilitat de manera objectiva, 
de fer-la efectiva. Amb l’existència de la llei –i això ho 
sabem– no es fan efectius els principis, els drets que 
marca aquesta llei; s’han d’exigir, o s’ha de fer alguna 
cosa en aquest sentit.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. És el torn dels grups. Senyora Calvet, 
pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Gemma Calvet i Barot

Moltes gràcies, senyor Miguel Ángel Gimeno, perquè 
nosaltres, quan vam proposar la seva compareixença, 
vam tenir molt clar que la importància de la visió, des 
de l’àmbit de la jurisdicció, de la tutela dels drets dels 
ciutadans..., doncs, la mirada que pogués venir de l’or-
ganisme que vostè presideix era imprescindible per 
poder fer que aquesta llei estigui ben feta, bàsicament. 
Perquè amb aquesta necessitat de regeneració demo-
cràtica que la ciutadania ens demana, i a més a més el 
compliment de la normativa europea en aquesta direc-
ció, pel que fa al dret d’accés, però també a la trans-
parència i al bon govern, nosaltres hem volgut fer una 
llei el màxim de ben feta, però estem encara amb vo-
luntat de poder esmerçar..., alguna part del redactat.

Per què creiem que la seva mirada és necessària? Per-
què –i aquesta és ja la primera pregunta– aquesta és 
una llei que nosaltres volem encaixar amb altres lleis 
que ja existeixen. Concretament, pel que fa a les males 
pràctiques o a la corrupció, tenim el Codi penal. Evi-
dentment, aquí hi ha un abast, pel que fa a la garantia 
del dret d’accés, que inclou una nova mecànica de san-
cions administratives que hauran de ser objecte de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. Però pel que fa 
a la prevenció, a la formació i a la garantia d’un cor-
recte funcionament en la transparència econòmica, en 
la transparència política, en la transparència adminis-
trativa, és evident que hi ha l’altra cara de la moneda, 
que és la tutela penal. La primera pregunta que li faig 
és: vostè aquesta llei la veu encaixable i complemen-
tària al que seria la garantia, doncs, de compliment de 
les bones pràctiques que fa el Codi penal, amb tots els 
seus llistats amplíssims de delictes, possibles delictes 
comesos per funcionaris públics o per càrrecs públics, 
vinculats als béns jurídics que protegeix aquesta llei? 
Aquesta és la primera pregunta. Està ben encaixada? 
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Hi han llacunes? Quins problemes hi han, derivats de 
la tutela penal? Perquè nosaltres compartim amb vostè 
que no s’ha de pensar que el dret penal és la resposta. 
Hauríem de tenir unes eines suficientment fortes i efi-
caces –i aquesta llei ho vol ser– per evitar que es co-
metessin delictes i, per tant, per evitar que hi hagués 
una resposta penal, que en tot cas sempre és molt ca-
suística, perquè depèn d’una denúncia i depèn de pro-
cediments. Per tant, la primera pregunta és: això pot 
enfortir la nostra democràcia? Aquesta llei pot enfortir 
la transparència? O quines millores calen perquè no 
estiguem tots abocats, doncs, al final, només als pro-
cediments penals per corregir pràctiques, no?

L’altra qüestió –i vostè ho ha insinuat–, amb relació al 
redactat, perquè em sembla que això és molt clau. Si 
a vostè, quan ha llegit aquesta llei, li ha semblat que 
podríem ser molt més exigents en el redactat tal com 
l’hem plantejat. Això és una qüestió d’estil, de redac-
ció; es pot corregir. És a dir, vostè està parlant de llen-
guatge? Vostè creu que quan es llegeix aquesta norma, 
aquesta necessitat que la llei realment interpel·li a un 
canvi de model i que generi unes obligacions molt cla-
res al que l’ha de complir, s’entén o no s’entén? O és 
un llenguatge que no acompanya en aquesta direcció?

I per fi, ja, vostè ha fet esment de l’Oficina Antifrau; 
li ho pregunto directament: l’Oficina Antifrau també 
ha de ser encaixada amb la tasca de la fiscalia, amb 
la tasca dels Mossos d’Esquadra, amb les importants 
tasques de prevenció i amb la tasca dels jutjats. Vostè 
creu que l’actual funcionament de l’Oficina Antifrau 
afavoreix una transparència en el seu propi funciona-
ment, i que aquests circuits i canals dels operadors ju-
rídics flueixin i funcionin?, o pot ser millorable?

El president

Gràcies, senyora Calvet. Senyora Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Gràcies, president del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, per les seves aportacions 
i algunes de les qüestions altament significatives que 
ha comentat, a part del preàmbul, que queda enregis-
trat i és molt important.

Aquesta és una llei que pretén promoure la informa-
ció. I la primera pregunta era –que ja també la parlà-
vem amb l’anterior ponent, el síndic de comptes, que 
vostè hi ha fet referència–: estandardització de la qua-
litat de la informació. Aquest és un tema substantiu 
per a la promoció efectiva, i per ser comparables amb 
països més desenvolupats. Perquè és curiós, eh? Per-
què potser hi han estudis publicats, com vostè deia, 
amb més transparència, amb més garanties adminis-
tratives i jurídiques a l’accés a la informació, amb més 
inversions o més consolidació d’uns models econò-
mics menys, diríem, volàtils, com és el cas dels països 
nòrdics, que, curiosament, són els països més transpa-
rents. Aquest és el primer.

Ha fet vostè un esment d’una altra qüestió, que potser 
podria ser motiu d’una segona llei, que seria el ren-
diment de comptes. No de la informació, eh? Perquè 

vostè deia: «Escolti’m, hem d’estandarditzar» –una 
cosa que també suposava vostè en la separació de po-
ders del poder judicial– «com es prenen les decisi-
ons.» Els indicadors de la presa de decisions, que han 
de ser transparents. L’altre és el procés administratiu, 
o el que sigui, i l’altre són els resultats. És molt inte-
ressant, perquè aquest és un dels temes –com es pre-
nen les decisions– que hem de veure com l’encabim 
en l’estandardització de la informació, tant de deci-
sió, com de procés, com de rendiment de comptes, que 
aquí no és objecte d’aquesta llei, però per descomp-
tat això permetria molta, diríem, possibilitat de fer-ho 
molt millor del que ho fem.

Segona qüestió. Si em permeten la meva deformació 
professional, és com si estiguéssim fent la llei de sa-
lut pública, no?, de prevenció, de promoció i de protec-
ció, diríem, per prevenir, per fer de tallafocs, de pos-
sibilitats de prevenció de delictes o de prevenció de la 
no-democratització de la igualtat d’oportunitats a la in-
formació. M’és igual que sigui una empresa en un con-
curs, que sigui un ciutadà. No, no és menor això, eh? 
Com es pot fer efectiu, això? Perquè aquest ús s’adeia... 
I, per tant, ens faria arribar propostes... Vostè ha estat 
molt humil de dir-ho: hi ha algunes coses que haurien 
d’anar a reglament, hi ha algunes coses que haurien de 
quedar en el text legislatiu. Perquè necessitem segure-
tat jurídica, eh? Per tant, aquest és un dels temes més 
complicats. Perquè la intencionalitat de la promoció i 
de la prevenció dels delictes i de la protecció hi són, 
però a l’hora de posar-ho en un text legislatiu, que obli-
ga les administracions que obligarem, però també ge-
nera drets en els ciutadans, en persones físiques indi-
viduals o entitats físiques. Per tant, aquest és un segon 
bloc molt important.

I acabo amb el tercer, que és l’altre bloc que vostè 
deia. Com que té vocació, diríem, aquesta llei, d’inte-
gralitat, potser omet que ja cadascú ha de fer el paper 
que ha de fer. Tornant a Montesquieu, una cosa l’han 
de fer en la jurisprudència, l’altra el poder legislatiu... 
Ara estem en el poder legislatiu, i li diu a l’Adminis-
tració, que és l’executiu, amb tots els organismes, o bé 
el mateix legislatiu amb els organismes de control que 
hi pengen –Oficina Antifrau, Sindicatura de Comptes, 
Síndic de Greuges–, que tenen funcions d’aquests ter-
mes que són objecte de la llei. I això, potser, des del 
nostre punt de vista no queda prou reflectit. I, per úl-
tim, té a veure també amb l’organisme independent de 
control –que vostè hi creu, perquè aquest és un tema 
no menor–, perquè podria resoldre o no els temes que 
avui debatem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Geli. Pel Grup Popular, se-
nyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

Moltes gràcies, president. Agrair també al president 
del Tribunal Superior les seves aportacions. Vostè ha 
fet molt èmfasi, o potser un dels pilars argumentals en 
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la seva intervenció era com garantíem, o com fèiem 
efectiva la llei, en el sentit de com fèiem efectius els 
drets dels ciutadans que preveu aquesta llei. Aquesta 
ha estat una qüestió que als membres de la ponència 
ens ha preocupat molt, perquè suposava de nou expli-
cacions, però pel que suposava sobretot de com garan-
tíem que aquestes obligacions es complissin. I val a 
dir..., dues qüestions molt ràpides en aquest sentit.

Una. És evident que aquí hi ha una voluntat de compli-
ment de la llei, que es vol que sigui efectiva, i per això 
s’estableix un règim sancionador que no és habitual en 
lleis d’aquest tipus. I en segon lloc –i després m’hi re-
feriré una mica més–..., i en segon lloc, sobretot, per-
què es canvia..., el que es pretén és canviar la cultura 
de l’Administració amb aquesta llei, sabent que això 
és molt difícil, però aquest és l’objectiu; en el sentit 
que l’experiència ens diu que molts cops l’Administra-
ció ha denegat el dret del ciutadà dient: «Escolti, això 
ja és..., ve al seu negociat, jo li ho denego; vostè vagi 
a la revisió contenciosa administrativa, i d’aquí a un 
temps ja en parlarem, de què ens diuen, no?» I això, 
evidentment..., no garantim els drets dels ciutadans en 
moltes ocasions, perquè ha perdut l’objecte, doncs, del 
recurs, molts cops amb el pas del temps, i per això es 
crea, en l’àmbit del recurs administratiu, una instància 
independent per intentar garantir la resposta, o la ga-
rantia d’aquest dret, sense deixar l’única opció de la 
revisió jurisdiccional, que aquesta es manté, però com 
una segona fase. Per tant, des d’aquest punt de vista, 
hi ha un esforç d’intentar establir noves garanties que 
fins ara el nostre dret administratiu no contemplava, o 
contemplava en una gamma d’àmbits molt sectorialit-
zats, precisament perquè això ens preocupava moltís-
sim, no?

Respecte a l’Oficina Antifrau, que li ha preguntat al-
gun dels..., sobretot la portaveu senyora Calvet, d’Es-
querra. A nosaltres ens interessa que ens pogués fer 
una opinió. Però ara li explicaré per què ens interessa; 
no per buscar un cert conflicte institucional, que no 
és la intenció, sinó perquè nosaltres, en els debats de 
la ponència, ens hem plantejat si arribava el moment, 
aprofitant aquesta llei, de revisar quin era el paper 
d’aquesta oficina i d’altres organismes, i si això ens 
permetia, aquesta revisió, fusionar-los i fer un únic or-
ganisme que ens permetés fer l’actuació que estàvem 
desenvolupant i incloure noves funcions que preveuen 
aquesta llei. Aquest ha estat un debat, doncs, llarg, in-
tens, i per tant la seva opinió sobre l’Oficina Antifrau, 
sobretot sobre el paper i el seu encaix de forma efecti-
va, sobretot en les seves relacions en l’àmbit de la fis-
calia i amb el poder judicial, realment si és efectiu o 
no és efectiu en aquest sentit.

I acabant, ja, el que li deia abans del règim sancio-
nador i del canvi de cultura que es pretén incloure en 
aquesta proposició de llei, hi ha la incorporació del 
concepte del «bon govern». Dir: escolti, vostès fins 
ara..., teníem, en l’àmbit polític –i amb això acabaré, 
president–, que les responsabilitats dels gestors pú-
blics, dels governs, eren: o en l’àmbit polític i, per tant, 
amb les eleccions; en els casos que hi havia incom-
pliment del Codi penal, l’àmbit jurisdiccional. Però ja 
estava. I aquí queda entremig un àmbit, que nosaltres 

creiem que també és molt important, d’exigència de 
responsabilitats per una mala gestió, que és el dret ad-
ministratiu, i el dret sancionador administratiu. I cre-
iem que aquí sí que aquells comportaments que no te-
nen una rellevància..., prou per ser una infracció del 
Codi penal, però sí que són exemples de mala gestió, 
han de tindre una resposta que no només es pot limi-
tar a un període electoral cada quatre anys. I, per tant, 
aquí el concepte de «bon govern» entra amb tota la se-
va força, segurament d’una forma tímida inicialment, 
però sí des d’una voluntat clara que ha d’haver-hi una 
resposta també en aquest àmbit.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Calbó. Pel Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, se-
nyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí; gràcies, president. I agrair la presència del se-
nyor Gimeno i les seves aportacions, interessants per 
al nostre grup. Jo volia començar per on ho deixava 
precisament el senyor Calbó. Jo crec que segurament 
la part fonamental de la llei és aquest necessari can-
vi de mentalitat que necessiten les nostres administra-
cions, en el sentit, doncs, que la informació finalment 
és propietat de la ciutadania, no? L’autèntic propietari 
de tota la informació és la ciutadania, i el que ha de 
fer l’Administració, d’alguna manera, és de custòdia 
d’aquesta informació i, per tant, doncs, de facilitar que 
sigui accessible per al conjunt de la població. Nosal-
tres tenim els nostres dubtes, i els hem plantejat, però 
com que es tracta d’escoltar la seva opinió, jo volia sa-
ber si vostè pensa que a través d’aquesta llei serem ca-
paços, no ja d’entendre els ciutadans de forma proac-
tiva i, per tant, promocionant aquest dret a què tenen 
dret –que tenen dret d’accés a aquesta informació–, si-
nó fonamentalment si aconseguirem el canvi de cultu-
ra necessari, que serà l’autèntica revolució de la trans-
parència i del dret d’accés a la informació que exigeix 
la ciutadania, perquè, ho repeteixo, són els propietaris 
d’aquesta informació.

Segon element. Volia parlar-li de cinc aspectes de for-
ma molt ràpida. Segon element. Vostè deia que tro-
bava a faltar..., manca, d’alguna manera, d’ordenació 
clara per part de la Generalitat, i vostè proposava un 
pla estratègic. Jo volia..., si té temps per poder concre-
tar-ho, o si té vostè algun element redactat d’aquesta 
proposta..., que ens la pugui fer arribar als grups par-
lamentaris perquè la puguem avaluar.

Tercer element. Jo coincideixo amb vostè quan deia 
que l’existència de la llei no vol dir que hi hagi un exer-
cici efectiu d’aquest dret, i més encara quan, per exem-
ple, nosaltres hem posat en evidència que de moment 
aquesta llei no va acompanyada de més recursos, ni 
econòmics, ni de personal a les administracions, es-
pecialment als ajuntaments, al món local, que jo crec 
que tenen un pes específic en el tractament de la in-
formació. Per tant, el que no pot passar és que hi hagi 
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ciutadans, per exemple, de Barcelona, que és una ciu-
tat que ja té, doncs, certa experiència en el treball, i en 
la informació, i en l’elaboració d’informació de cara a 
atendre respostes i preguntes de la ciutadania, i hi ha-
gi desigualtats amb un ciutadà que viu en un ajunta-
ment petit, amb pocs recursos, i que amb prou feines 
comparteixen secretari amb d’altres administracions 
locals. Per tant, en definitiva, el dret és el dret del ciu-
tadà, no és el dret de l’Administració a donar aques-
ta informació. Per tant, volia saber si creu que aquesta 
falta de finançament al món local pot agreujar que la 
llei acabi essent, doncs, una llei titular de premsa i que 
no tingui un contingut important.

El quart element va molt lligat al que també s’havia fet 
referència –ja vaig acabant, president. Només parlem 
del dret d’accés a la informació, a la transparència i al 
bon govern, però segurament tot això va molt lligat a 
d’altres marcs legislatius que haurem d’explorar, que 
són els de la qualitat democràtica, no?: de la partici-
pació, el de la revocació de càrrecs, el del retiment de 
comptes.

I, finalment, volia saber també, de forma ràpida, la 
seva opinió sobre si creu que pot condicionar la in-
dependència d’una autoritat com és aquest organisme 
de dret d’accés a la informació, que depengui directa-
ment del Departament de Governació i, per tant, de-
pengui directament de l’Administració.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup de Ciutadans, senyora Me-
jías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Gimeno. 
I sense ànim de ser pilota: brillant, vostè ha estat bri-
llant, i agafaria algunes parts de la seva intervenció 
i les encaixaria directament en l’exposició de motius 
d’aquesta llei. Perquè vostè, en la seva condició de jut-
ge i sense ànim de fer cap mena de valoració política 
de la llei, el que ens ha fet és una valoració ètica de la 
transparència i de com s’ha de gestionar la transparèn-
cia. I vostè ens ha dit: «Escolti, vostès, en aquesta llei, 
que en molts casos i en algunes parts té caràcter regla-
mentari perquè entren a reglamentar coses molt deta-
llades, vostès obliden una part de la transparència que 
s’ha de garantir, que és la conformació de les decisi-
ons.» És a dir, vostè ha anat a jerarquitzar els nivells 
de transparència.

I vostè ens ha dit: «Vostès se n’ocupen molt, que les 
dades estiguin a disposició de tothom, perquè tothom 
tingui accés a veure com es gasten els diners, i com 
evoluciona un pressupost, o què és el que guanya ca-
dascú, però vostès s’obliden de per què es prenen les 
decisions.» I vostè ens ha portat a un nivell més elevat 
de la transparència, no?: el valor ètic de la transparèn-
cia. Vostè ha jerarquitzat els nivells de transparència i, 
per tant, em sembla un element substancial, que, més 
enllà de totes les esmenes que es puguin incorporar, 
detallades a cadascun dels articles, aquest hauria de 
ser un principi que hauria d’estar en l’exposició de mo-

tius d’aquesta llei; és a dir, les raons que justifiquen la 
presa de decisions polítiques. I crec que aquest és un 
element fonamental de la seva intervenció, que crec 
que s’hauria d’incorporar i crec que tothom hi hauria 
d’estar d’acord, no?

Per altra banda, vostè ens ha dit: «Hi han aspectes, 
hi han determinats sectors on és difícil arribar a co-
nèixer exactament com es prenen les decisions, pel 
nivell de detall.» I s’ha referit a les executòries, per 
exemple, de la memòria que fa el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. Tampoc és necessari arri-
bar al detall, però sí que és important tenir les dades;  
en aquest cas, sí que és important tenir les dades. I en 
aquest cas potser seria més difícil arribar a aquest al-
tre nivell de jerarquització de la transparència per 
saber per què es prenen aquestes decisions, perquè 
hauríem d’anar a segmentar quines són les raons que 
justifiquen cadascuna d’aquestes dades. Per tant, crec 
que és important saber que hi han determinats àmbits 
on el nivell de detall..., tampoc s’hi pot arribar.

Ara fa un moment que el síndic de comptes ens deia: 
«Nosaltres analitzem els comptes que ens envien d’al-
guns ajuntaments, i enviem, en origen, a buscar les 
dades més petites.» Però el que és important en aquest 
cas és que ells elaboren uns informes que garanteixen 
que hi ha una presa de decisions que s’han pres per 
unes raons determinades. I, per tant, a mi, aquest em 
sembla un nivell absolutament substancial, que s’hau-
ria d’incorporar a aquesta llei. Perquè la decisió po-
lítica de garantir aquest dret d’accés a la informació 
i de garantir la transparència en la gestió política és 
una qüestió que depèn majoritàriament de la voluntat 
política, que, en molts casos, en la presa de decisions 
no la veiem. I és una de les coses que més preocupa 
al nostre grup parlamentari: la voluntat política de fer 
complir aquesta llei i d’avaluar si aquesta llei realment 
té un efecte en els ciutadans, un efecte positiu en els 
ciutadans, però sobretot –m’ha semblat importantís-
sim– en la presa de decisions polítiques que garantei-
xin aquest nivell de transparència.

Per tant, de la seva intervenció jo em quedo amb això 
–em quedo amb això–, i crec que seria importantíssim 
analitzar la seva intervenció per incorporar aquest va-
lor ètic de la transparència com a valor fonamental en 
l’exposició de motius d’aquesta llei.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Mejías. Pel Grup de Convergència i 
Unió, senyor Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. També agrair-li al senyor Gime-
no, el president del Tribunal Superior de Justícia, la 
seva compareixença, i també compartir la felicitació 
respecte al que ens ha dit, perquè ha anat més enllà 
d’un text legal i ha fet unes reflexions que són molt 
oportunes per com volíem plantejar aquesta llei, i se-
gurament per això la tècnica legislativa llei/reglament 
ha acabat sortint com ha sortit, eh? Perquè voler ser 
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molt ambiciosos i amb dues legislatures –d’una feina 
que hem fet en dues legislatures, perquè va començar 
a l’anterior i en aquesta–..., segurament ha sortit una 
llei llarga; que alguna part crec que encara la podem 
arreglar des d’un punt de vista de tècnica legislativa: 
tota aquella part que pugui ser reglamentària.

En tot cas, compartim el missatge de fons. I, per tant, 
més informació, més formació, més cultura, més 
transparència, igual a ciutadania. I hem volgut fer ai-
xò: una llei des de la ciutadania i no des de les admi-
nistracions. El resultat ja es veurà, perquè no és pro-
ducte de la mateixa llei, sinó evidentment de la seva 
aplicació, com s’ha dit.

Dos o tres comentaris. Transparència política al ma-
teix nivell i, per tant, com es prenen les decisions i, 
per tant, l’origen de tot això i l’avaluació de tot això. 
Qualsevol concreció que ens pugui aportar en aquest 
sentit, no avui mateix, evidentment que no li ho dema-
no, sinó en les properes setmanes, doncs, ens ajudarà, 
perquè nosaltres, evidentment..., és la part abstracta de 
la llei, intentar-ho concretar amb norma.

Cara a l’avaluació sí que tenim temps i jo crec que po-
dem fer-ho, perquè més enllà dels indicadors quanti-
tatius que avaluen totes les lleis, l’avaluació més polí-
tica, l’avaluació més de compliment, l’avaluació més 
qualitativa, més d’efectivitat de la llei..., jo crec que 
aquí hi podem treballar més, i tenim més temps per 
treballar-hi. I, per tant, en la línia que s’ha dit tam-
bé en aquestes intervencions i que vostè mateix deia, 
en aquesta primera fase, que és la concreció a la llei 
d’aquesta voluntat, doncs, crec que és difícil de con-
cretar-ho des d’un punt de vista legislatiu.

Respecte als que haurien de promoure tot això, és clar, 
l’article 4 és legalment impecable, perquè aquí hi és, 
doncs, la Generalitat, els alts càrrecs, etcètera. I ja sé 
que no ens ha volgut dir això, sinó que ha volgut anar 
més enllà. I, en tot cas, potser en l’article 4 també hi 
hauríem d’afegir no només qui està obligat a complir 
i a fer complir aquesta llei, sinó també aquests estàn-
dards, també, d’efectivitat de què ara parlàvem.

Respecte a un tema recurrent –i acabaré amb això–, 
que és l’Oficina Antifrau, i no tant l’Oficina Antifrau, 
sinó... Nosaltres en aquesta llei creem una nova alçada 
administrativa, que el que vol evitar, precisament, és 
la litigiositat posterior en el contenciós. Per què? Per-
què, al passar a silenci administratiu positiu, l’Admi-
nistració es defensarà amb més denegacions, segur, i, 
per tant, això podria produir més litigiositat, gairebé 
segur. Per tant, hem volgut evitar-li al ciutadà temps 
i diners, fent aquesta proposta d’una comissió, que és 
una nova alçada administrativa, una comissió pel dret 
d’accés, que vol ser independent, tot i que té una ads-
cripció administrativa –ni funcional ni orgànica, sinó 
administrativa– de recursos a un departament de la 
Generalitat, que això per nosaltres no és d’importàn-
cia i si s’ha de treure es treu.

Jo el que li volia dir en aquest aspecte és si els posem 
en un embolic. Som conscients que amb l’antifrau els 
vam posar en un embolic. Nosaltres no érem partida-
ris que l’antifrau quedés conformada com va quedar 
conformada. Nosaltres enteníem que podia haver-hi 

un organisme de caire administratiu que vetllés per la 
prevenció i per les bones pràctiques de l’Administra-
ció per evitar el frau, però no per a la preinstrucció 
penal o per a la preinstrucció judicial. Per què? Doncs, 
perquè no hi ha espai en el nostre ordenament jurídic, 
i ho creiem de veritat. Una vegada ha estat aprovada, 
evidentment, ens hem posat al costat de l’organisme 
per donar-li suport en tot allò que ha calgut, però no 
en compartim l’esquema. I, per tant, la meva pregunta 
era: els posem un nou embolic amb l’alçada adminis-
trativa, a l’estil del que els vam posar amb motiu de 
l’Oficina Antifrau? I, evidentment, li ho demano sa-
bent que no li estic dient que em critiqui l’antifrau; per 
això he fet tota aquesta explicació prèvia. I una vegada 
aprovat, evidentment, ho reitero, nosaltres, doncs, el 
que hem fet és intentar col·laborar amb l’antifrau fins 
al final.

I res més, i moltes gràcies per les aportacions.

El president

Moltes gràcies, senyor Corominas. Senyor Gimeno.

El president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya

Hi ha força assumptes, però ho tractaré d’unificar. És 
evident –i contesto seguint una mica l’ordre– que, en 
la transparència, solament el fet que existeixi la llei ja 
és un pas endavant que evitarà algun tipus de corrup-
ció; la més grollera, si es vol dir així, la més grollera 
que hi hagi en aquest aspecte. És possible. I és pos-
sible que segurament en una societat..., no «és possi-
ble», afirmo –és així– que amb una societat més trans-
parent hi ha menys corrupció. Això, bé, és de bàsica, 
ja, no?, en aquest aspecte.

Diguem-ne que en l’àmbit de la corrupció..., és un àm-
bit que es produeix després; és a dir, és una conse-
qüència, o una de les conseqüències..., no conseqüèn-
cia directa, no hi ha una relació de causalitat directa; 
hi ha alguna relació de causalitat però no solament per 
aquest aspecte, per la manca de transparència. Però 
la corrupció sí que, efectivament, nosaltres la toquem 
des del punt de vista judicial i fiscal. Però ens ha d’ar-
ribar, i ens ha d’arribar amb els nostres criteris. Quan 
jo aplico la Llei d’enjudiciament criminal –1882, per 
cert, eh?–..., i com diu el meu president –el president 
del Consell General del Poder Judicial–, l’expressió 
de..., està feta, doncs, per a persones..., sí, per a un ti-
pus de delicte, en definitiva, que no té la complexitat 
que té actualment, ni molt menys. Va utilitzar una pa-
raula que no recordo... (Veus de fons.) «Robagallines», 
exactament; sí, sí: «robagallines»; evidentment no és 
d’aquesta manera. I, clar, nosaltres ara ens trobem 
amb un problema. Però, sobretot –i aquest és un te-
ma conceptual–, quan el jutge intervé... Intervé..., pri-
mer, per definició, el jutge intervé després. En l’àmbit 
penal, el jutge sempre intervé després, no preveu. La 
prevenció es fa com una conseqüència d’aquesta apli-
cació. Nosaltres parlem de prevenció general, de pre-
venció especial. Si posem, però, prevenció general, ho 
és aquesta llei, també; ho és el Codi penal, quan im-
posa o es determina que a determinada conducta hi 
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ha associada una pena. Però el jutge sempre intervé 
després que ha passat, s’ha realitzat la conducta, o s’ha 
començat a realitzar la conducta en el cas d’aquestes 
situacions de temptatives.

Per tant, evidentment, si anem a abans, d’alguna ma-
nera hem de controlar i distingir perfectament. Per ai-
xò jo he parlat abans de rendició, també, de comptes, 
i també he parlat de... Perquè, clar, parlar..., i ara bar-
rejo coses, però parlar de «bon govern» i no parlar de 
rendició de comptes, doncs, ho sento molt, però és que 
això també és d’abecé, en aquest aspecte. Perquè en 
tot el procés, de cap manera pot donar-se. I això es 
pot donar amb aquesta llei o amb una altra llei. Jo en 
això ja no entraré. Però, en tot cas, entre el jutge –i ai-
xò la senyora Geli ho ha plantejat en una altra llei–..., 
bé, entre el jutge quan intervé, i l’acció, hi ha un espai 
molt gran. I per què jo dic això? Ho dic, això, perquè 
aquí s’estableixen responsabilitats individuals i disci-
plinàries. I jo no he volgut parlar-ne. I això ja em sem-
bla bé, que n’hi hagin. Però no té la responsabilitat. 
L’article 4 parla dels alts càrrecs, amb una responsabi-
litat individual de l’alt càrrec que sigui el responsable. 
I jo estic parlant..., això ja em sembla bé, no dic que 
no, dic que..., una mica més enllà. Hi ha una respon-
sabilitat política, que està imposada, de promocionar 
aquest tipus de conducta dintre de l’Administració. 
I això ho fa l’alt càrrec, però ho fa amb decisions, en 
tot cas, de govern, o decisions del legislatiu.

La qualitat de la informació. Doncs, claríssimament. 
Nosaltres..., bé, si això passa en els processos! Hi ha 
diferents maneres de defensar-se en un procés. Una 
és amagant les coses. I quan no pots amagar-les... Les 
pots amagar, amagant-les sota la taula –i perdonin 
les expressions que utilitzo, amb aquesta vulgaritat–, 
o amagar-les entre altres, moltes altres. I aquest és el 
problema de les dades, de les dades que té l’Adminis-
tració. Té moltíssimes dades. I jo no dic que sempre 
hi hagi mala voluntat per part de l’Administració, per-
què moltes vegades és que ni ella mateixa..., i ja fins i 
tot el terme «Administració» és un terme molt, en fi, 
indeterminat en aquest aspecte, ara, quan en parlem 
en aquest moment; perquè la componen moltes perso-
nes amb diferents criteris, i això es comporta d’aques-
ta manera.

Però, mirin, s’ha de canviar la mentalitat. La llei em 
sembla bé; ho he dit. Hi ha moltes coses reglamentà-
ries? Efectivament. Es podria haver fet d’una altra ma-
nera? Això és la seva tècnica parlamentària. Jo l’únic 
que els puc fer és algun tipus d’advertència, i és que 
la seguretat jurídica –no passa sempre en una matei-
xa jurisprudència– comença amb la legislació. (Sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.)

I intentaré acabar de manera... Bé, hi ha un tema que 
ha estat..., pla estratègic. I ho he dit amb tota claredat 
i continuo ratificant que és necessari. En tinc algun? 
No, jo he començat a estudiar, i alguns jutges hem co-
mençat a estudiar, quan ens hem adonat que ja fa uns 
anys que tenim unes dades estadístiques molt impor-
tants... Bé, primer, ja, amb certs dubtes, perquè tot-
hom hem d’utilitzar el mateix criteri, per fixar dintre 
de les dades estadístiques, perquè, si no, llavors barre-

gem dues coses que són diferents. Però, a més a més, 
que això eren dades, i era molt difícil analitzar aques-
tes dades, o almenys aprofundir-hi. I hem començat a 
estudiar aquest tema. Per què? I hem entrat en aquest 
tema. A més a més, aquest tema..., i he posat un exem-
ple que m’afecta a mi, perquè a mi m’interessa saber 
exactament..., perquè darrere d’aquest arxiu provisio-
nal pot haver un ciutadà que no ha cobrat la seva in-
demnització. I jo vull que cobri, vull que tingui una 
satisfacció. O hi pot haver un..., en fi, una sanció que 
no ha estat complerta. O hi pot haver milers de coses, 
i això no ho sabem. I aquest és el problema fonamen-
tal que jo plantejo, en aquest cas, dintre de l’àmbit de 
l’Administració de justícia i el tradueixo.

No vull deixar sense respondre al que se m’ha pregun-
tat de manera reiterada en relació amb l’Oficina Anti-
frau. La qüestió és la... En un moment determinat el 
Parlament de Catalunya va decidir que existís l’Ofi-
cina Antifrau, amb un perfil determinat. I el proble-
ma és que allí, amb aquest perfil no queda gaire espai 
entre l’espai administratiu del síndic de comptes, que 
m’ha precedit en la intervenció en aquesta comissió, 
i el senyor fiscal –i el ministeri fiscal. No hi ha gaire 
espai allí al mig. I del que es tracta és de fer..., quin 
tipus d’actuació? Senyor Corominas, vostè ha donat 
aquí una informació de quina és la que vostès pensa-
ven que podia fer. Jo no sóc qui, ara, per criticar. Ara, 
sí que puc dir: si aquest procediment és un procedi-
ment previ al del fiscal, que és previ al del jutge, ma-
lament anem. No hi ha espai. Hi ha un àmbit adminis-
tratiu, amb una garantia jurisdiccional administrativa 
de les decisions que es puguin prendre si té competèn-
cies –que les té– en algun d’aquests aspectes, i que ai-
xò pot anar a l’àmbit contenciós administratiu; de fet, 
s’hi va.

Jo l’únic que deia, després, quan m’estava referint 
aquí, és que no sé si li donem... Com que jo vull que 
funcioni la transparència, el que vull és que hi hagi 
una persona amb claredat de..., que tingui la respon-
sabilitat. I no sé si l’estem distribuint. I si això ho bar-
regem o ho posem en relació amb els tipus de respon-
sabilitats individuals, que són les que es posen aquí 
–perquè són disciplinàries i són individuals, i han 
d’estar subjectes als criteris de responsabilitats dis-
ciplinària, que no són els de responsabilitat política, 
que són molt diferents, eh?–, doncs, segurament ens 
trobarem que..., al contrari, que ens trobarem també 
que és possible que hi hagi molts recursos, però per 
les decisions sancionadores que s’hagin pres en el seu 
moment.

No sé si els he satisfet a tots vostès en les seves expli-
cacions, i, en tot cas, lamento si no hi he pogut arribar, 
però el temps és limitat i això ens passa sempre.

Gràcies.

El president

Molt bé, doncs. Moltes gràcies, senyor Gimeno.

Prosseguim amb la següent sèrie de compareixences 
sense parar, si els sembla bé.

(Pausa llarga.)
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Compareixença
de Pere A. Fàbregas Vidal, president de 
la Coordinadora Catalana de Fundacions, 
amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern (tram. 353-00803/10)

Molt bé. Doncs, donem la benvinguda al senyor Fà-
bregas, president de la Coordinadora Catalana de Fun-
dacions; al senyor Genovès, director general d’Atenció 
Ciutadana, i a la senyora Bassols, directora del Pro-
grama de polítiques de transparència.

Com hem fet fins ara, obriríem amb un torn dels com-
pareixents d’aproximadament uns deus minuts, i des-
prés donaríem la paraula als grups, i els donaríem, 
doncs, cinc minuts a cadascú per poder donar resposta 
a les qüestions que s’hagin plantejat.

Per tant, sense més, donaríem la paraula al senyor Fà-
bregas.

Pere A. Fàbregas Vidal (president de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions)

Bon dia. En primer lloc, jo voldria agrair a la comissió 
que hagi convocat la Coordinadora Catalana de Fun-
dacions, que represento en aquest acte, per establir, 
doncs, quines opinions té, o realitats i inquietuds so-
bre la Proposició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Si em permeten, un segon per explicar una mica què 
és el sector fundacional a Catalunya i presentar-lo. 
Realment, les fundacions són entitats sense fi de lucre, 
com vostès saben. El que es dóna a una fundació no 
pot tornar mai a qui ho ha donat ni pot benefi ciar es-
pecíficament a qui ho ha donat. Per tant, aquests fons 
s’han de dedicar a fins d’interès general, per tant a be-
neficiar la societat en general, sigui en temes com as-
sistència, inclusió social, hospitals, escoles, cultura, 
medi ambient, etcètera.

A Catalunya tenim una gran tradició de fundacions. 
Només cal recordar que la primera llei catalana de 
fundacions és només vint-i-dos anys anterior a la pri-
mera llei espanyola; és a dir, és una cosa que ve d’una 
tradició històrica molt important. Les fundacions a 
Catalunya representen en aquest moment..., les xifres 
seran de l’any 2012, que és l’últim informe a nivell de 
tot Espanya que hi ha. Representaven, l’any 2012, el 
23 per cent de les fundacions d’Espanya –és a dir més 
o menys representaven la importància de l’economia 
catalana sobre l’economia espanyola–, però represen-
taven també el 40 per cent de l’ocupació de totes les 
fundacions d’Espanya, i tenien el 40 per cent dels be-
neficiaris de totes les fundacions d’Espanya. És a dir, 
tenien una activitat clarament més alta, però que, per 
acabar de tancar aquest cercle, es pot veure la impor-
tància econòmica. Llavors es veu que, en el valor afe-
git brut de totes les fundacions d’Espanya, les funda-
cions catalanes només representaven aquest mateix 
any el 16 per cent. Vull dir que són fundacions molt 
dinàmiques, que fan moltes coses –amb relació a Es-
panya, òbviament, el conjunt de l’Estat–, però que a 
la vegada tenen una dimensió econòmica mitjana més 

baixa que la de les fundacions espanyoles. Són petites. 
És un teixit més semblant al de les pimes, en el món 
de les empreses, que a una altra cosa.

Llavors, això és un tema important pel que hem vin-
gut a parlar avui aquí. També, els efectes de la crisi, 
molt suaument. És a dir, de l’any 2008 a l’any 2012, 
en quatre anys a Catalunya va desaparèixer un 12 per 
cent de les fundacions, però l’ocupació en fundacions 
va pujar un 20 per cent fins arribar quasi a vuitanta 
mil persones, i les persones que van rebre alguna cosa 
d’una fundació –un servei, un ajut, el que sigui– van 
passar de 6 a 12 milions; és a dir, es van doblar. És a 
dir, menys fundacions, més ocupació, el doble de de-
manda social. Això, si ho volen, està publicar en un 
informe fet per Universitats per al conjunt de l’Estat.

Les preocupacions del sector bàsicament són de dos 
tipus. Una, l’allau legislativa; allau legislativa que no 
és només com pot ser afectada per la proposició de llei 
de què avui parlem aquí. Evidentment, pot ser-ne afec-
tada –ja en parlarem–, però també hi ha un projecte de 
llei de protectorat que està en tramitació, que estableix 
sancions per primera vegada a les fundacions, que es-
tableix regulacions importants sobre transparència 
–que s’hauria de veure com lliguen amb les que hi ha 
en la mateixa llei de què estem parlant, de transparèn-
cia, o proposició de llei–, i també diuen, al final, què 
ha de fer el protectorat per vigilar-les.

Però també tenim, a nivell de l’Estat espanyol, com a 
mínim tres lleis addicionals. Una és el Reglament de 
la Llei de blanqueig de capitals, que diu que una fun-
dació ha de poder traçar les donacions de més de cent 
euros que li faci algú. I ha de guardar els papers deu 
anys. Això és una càrrega burocràtica realment im-
portant. La llei deia que s’havien de vigilar els cent 
mil euros, i el reglament diu els cent. Llavors... Però 
això està aquí i està en vigor; està en vigor des del mes 
de maig. Per un altre cantó, hi ha un altre avantpro-
jecte, a nivell espanyol, de reforma tributària, projecte 
Montoro, que el que ha fet és carregar-se definitiva-
ment les possibilitats de tindre una llei de mecenatge 
en aquest país. Per tant, bé, surten unes cosetes, però 
que no és en absolut homologable al que seria normal 
en termes europeus.

I finalment, el mes d’agost, el ministre de Justícia..., 
l’anterior ministre de Justícia, el senyor Gallardón, va 
presentar un avantprojecte de llei de fundacions –que 
no és aplicable a Catalunya menys en els articles que sí  
que és aplicable; és a dir, és una mica aquest joc com-
plex, no?– que hi ha més regulacions de transparència, 
i per exemple diu coses tan interessants com que per 
fer una fundació..., no es pot fer, sinó que s’ha d’anar a 
demanar permís a l’Administració, que ja s’ho estudi-
arà, a veure si ho deixa fer o no, i que posa en marxa 
el silenci administratiu negatiu. És a dir, si tu vols fer 
una fundació presentes uns papers, i si ningú et diu res 
en tres mesos no la pots fer. I ningú et diu per què no 
la pots fer. Llavors, en això ja el Consejo Económico 
y Social a nivell espanyol ha dit que posa «trabas in-
necesarias a la constitución y actividades de las fun-
daciones». Però vull dir que tenim cinc lleis, marcs de 
referència que canvien.
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L’altre element és el tema de les dificultats de finan-
çament de les fundacions. És evident, les adminis-
tracions públiques, de tot nivell, cada vegada tenen 
menys diners per contractar o subvencionar coses de 
les fundacions. D’un altre cantó, les lleis de mecenat-
ge d’aquest país no avancen, no som homologables a 
nivell europeu de cap manera. Per tant, el sector privat 
tampoc està esperonat a participar i, en canvi, la de-
manda social de serveis puja d’una forma desespera-
da. En definitiva, més regulacions, més controls, més 
transparència, que vol dir més feina, reduir mitjans 
perquè no hi ha quartos, i una situació de més neces-
sitat.

Sobre la proposició de llei que ens porta avui aquí, al-
gunes reflexions. Primer, és una llei molt detallista. La 
llei equivalent espanyola té quaranta articles, aques-
ta en té noranta-tres. Òbviament, s’introdueixen ele-
ments nous, com és la regulació dels grups d’interès, 
que és realment una novetat legislativa. Sí que es nota, 
com està escrita la llei, que encara que pot afectar les 
fundacions perquè són entitats que poden rebre sub-
vencions o ajuts públics, no està pensada per a les fun-
dacions, està pensada per a l’Administració pública. 
Llavors, aquí genera problemes, disfuncions de l’argot 
utilitzat, que té sentit a l’Administració i no té sentit 
en una fundació: sistemes de reclamació, sistemes de 
control, instruments disponibles, etcètera. És a dir, no 
està pensada per a les fundacions, però les afecta.

Llavors, apareixen coses, com per exemple l’article 
3.2.a, en què diu: «Això afecta les fundacions públi-
ques.» «Fundacions públiques» és un concepte no de-
finit ni jurídicament ni de cap manera; és a dir, no sa-
bem què és una fundació pública perquè mai s’ha fet 
una definició legal o una regulació que diu «això és 
així». I, en canvi diu: «Això afecta les fundacions pú-
bliques.» També afecta el conjunt de les fundacions 
per la part que diu l’article 3.2.c, com a persones ju-
rídiques que perceben o poden percebre fons públics 
per al seu funcionament i realització de les activitats. 
En definitiva, unes regulacions que fan que donin més 
feina a les fundacions, de fer una sèrie de coses, enca-
ra que amb unes matisacions.

Els límits que estableix l’article 3.6, de quan això 
afecta, serien aquests límits... Diuen: «Sempre que es 
rebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 
euros, o que el 40 per cent dels ingressos d’una enti-
tat..., que rebi com a mínim 5.000 euros.» Clar, 5.000 
euros és un número molt petit. Això ve de la llei espa-
nyola, són els mateixos...; no, no sé si ve de la llei es-
panyola, són els mateixos diners que a la llei espanyo-
la, però són terriblement baixos, són uns límits molt 
petits, no?

Això porta, al final, a fer més burocràcia, a fer més 
feina; potser necessària o no, no?, però no s’haurien 
de distreure, en un moment de dificultats, esforços i 
recursos de les finalitats fundacionals. I, si no, potser 
s’hauria de fer, com deia un diputat –ho sentia abans–, 
de dotar un pressupost com si fóssim petits ajunta-
ments que no tenen prou funcionaris per fer-ho. És a 
dir, d’alguna manera s’han de fer unes coses, que dius: 
«Bé, no hi ha els mitjans per fer-ho.»

Hi ha contradiccions potencials. Per un cantó la llei 
diu, en l’article 3.3, que el compliment de les obliga-
cions establertes per la llei l’ha de fer efectiu l’Ad-
ministració responsable. Però al parlar del portal de 
la transparència diu que el portal de la transparència 
resoldrà el tema de la transparència de l’Administra-
ció pública, de la universitat i dels grups d’interès, i 
es deixa a part les altres entitats, que diu: «Si volen, 
poden fer portals de transparència.» És a dir, o ho fa 
l’Administració pública o no ho fa. És a dir, o carrega 
feina o no carrega feina. I encara diu que les obliga-
cions de transparència establertes en aquesta llei són 
mínimes i generals i que, bé, ja es definiran.

Hi ha una certa indefinició de conceptes, propi, potser, 
de l’orientació més pública. És a dir, quan diu quina 
informació està subjecta al règim de transparència, a 
l’article 8, diu: «j, la informació estadística; k, la in-
formació geogràfica». Això ja pot tindre sentit per a 
l’Administració pública –que no sé si el té–; per a una 
institució com una fundació no té cap sentit. O algú 
diu això què vol dir o no sabem què vol dir, perquè no 
és una definició concreta.

Entrant al tema del registre dels grups d’interès –òb-
viament és una de les novetats de la llei–, ens sembla 
que el text de la ponència, doncs, ha introduït canvis 
molt rellevants, però que d’alguna manera ens sem-
blava millor el que hi havia abans; és a dir, aixeca les 
exclusions dels partits polítics, sindicats, patronals, 
etcètera, que diu que estan afectats, però a la vegada 
treu aquella distinció que hi havia entre gent que es 
dedica a activitats, diguem-ne, de grups d’interès, re-
munerades o no remunerades, que ens semblava una 
diferenciació molt important. Això vol dir que, per 
exemple, institucions com la que jo presideixo, la Co-
ordinadora Catalana de Fundacions, passaria a ser un 
grup d’interès, cobri o no cobri. I ens sembla que les 
diferències que hi ha entre aquest tipus d’institucions, 
que són agrupacions de la mateixa societat civil, i les 
oficines mercantils d’influències –despatxos d’advo-
cats a Brussel·les, per dir-ho d’alguna manera–, són 
bastant rellevants i s’haurien de tindre en compte en 
la llei, no?

El punt del bon govern. Al punt del bon govern ens 
sembla..., vaja, fa un grapat d’anys que per fer-se so-
ci de la Coordinadora Catalana de Fundacions s’ha de 
firmar un codi ètic i un codi de bon govern. Anys, fa 
d’això. I si no, no es pot ser soci. Vull dir que estem 
absolutament a favor d’això regular-ho i esperonar-ho 
perquè tiri endavant.

Tema del govern obert, que intenta esperonar la par-
ticipació ciutadana en l’elaboració de les normes. Ens 
sembla positiu. Ara, això és contradictori. És a dir, per 
un cantó (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció) –acabo de seguida–, 
es va a pujar el nivell de compromís dels ciutadans, 
s’estimula que s’involucrin els ciutadans, i per altre 
cantó, si aquests ciutadans s’agrupen en instruments, 
en entitats representatives dels col·lectius, que no co-
bren sinó que representen uns ciutadans, llavors pas-
sen a ser grups d’interès i se’ls ha de vigilar perquè po-
den ser perillosos. Potser hauríem de veure..., que els 
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ciutadans participin està bé, però que siguin sospitosos 
quan actuen agrupats, potser s’hauria d’estudiar.

Per acabar, resum –ho dic per intentar no passar-me–: 
les fundacions de Catalunya estan a favor de les mesu-
res que ajudin a modernitzar el sector, a millorar-ne la 
transparència –estem fent una enquesta de transparèn-
cia per veure on estem en això, per veure què podem 
millorar–, però també creiem que s’ha de mantindre 
l’eficiència i l’eficàcia del sector en uns moments que 
són difícils, no creant feines que no siguin absoluta-
ment necessàries i que distreguin esforços i recursos 
dels fins fundacionals dedicats, com deia abans, a ac-
tivitats d’interès general de la societat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies.

Compareixença
d’Ignasi Genovès i Avellana, director 
general d’Atenció Ciutadana i Difusió, 
amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern (tram. 353-00798/10)

Senyor Genovès, deu minuts.

El director general d’Atenció Ciutadana 
i Difusió (Ignasi Genovès i Avellana)

Moltes gràcies, president. Bon dia. Moltes gràcies per 
haver-me convidat en aquesta compareixença d’avui. 
La meva exposició tindrà dues parts. Una primera part 
serà un breu repàs a totes les novetats i incorporacions 
que hem fet en el portal de la transparència Gencat des 
del 13 de gener, que va ser la data de..., 17 de gener, la 
data de la compareixença que vaig fer, en aquest cas 
no en la comissió sinó en la fase prèvia de la ponència 
conjunta. Això seria la primera part. I després, en la 
segona part, naturalment, faré un seguit de comentaris 
i suggeriments amb relació a la proposició de llei.

Per començar, la qüestió del portal de transparència 
Gencat. Des que a finals de juliol de l’any passat, del 
2013, es va posar en marxa el portal de transparència 
de la Generalitat, s’ha impulsat una constant amplia-
ció dels seus continguts, perquè des de la seva mateixa 
presentació ja es va anunciar que aquesta era la inten-
ció; la intenció que fos un portal viu, un canal obert a 
la publicació de nous continguts per avançar cada dia 
més en l’àmbit de la competència.

La informació sobre contractació pública és exhausti-
va. Els acords de govern es publiquen en la seva lite-
ralitat. S’inclou la publicació de les dietes d’assistència 
a reunions. S’hi han afegit fins a noranta-un ítems o 
indicadors, a més dels vuitanta que estableix l’ONG 
Transparència Internacional, de la qual vostès en són 
coneixedors. Per tant, hem afegit aquests noranta-un 
ítems als vuitanta òptims, segons els quals es conside-
ra que una administració i un govern són transparents.

No només en la quantitat d’informació publicada al 
portal de la transparència destaca per damunt d’altres 
administracions i governs del seu entorn; Transparèn-
cia Gencat destaca, nogensmenys, en la manera en què 
presenta i fa accessible aquesta informació. De fet, 
aquest és per nosaltres un element clau, cabdal de la 
política de transparència del Govern. Nosaltres ente-
nem que no s’és veritablement transparent si no es po-
sa la informació a l’abast de tothom, absolutament tot-
hom, i d’una forma intel·ligible, planera. Això vol dir 
garantir l’accés ple de la informació des del punt de 
vista material, amb un format obert, reutilitzable, amb 
accés gratuït, un portal vint-i-quatre hores per set, pe-
rò també des del punt de vista físic.

El portal oferirà, en les properes setmanes, una ver-
sió accessible també per a persones amb deficiències 
visuals, o amb psicomotricitat a les mans, o cognitiu, 
a través de l’oferta d’un programari de descàrrega gra-
tuïta, que adaptarà la consulta dels seus continguts a 
les necessitats del suport: lectura de continguts, alter-
natives a l’ús del ratolí, destacat de continguts i major 
accessibilitat. Aquesta qüestió, si no vaig errat, ja es 
contempla en l’article 5.6 de la proposició de llei.

I, per últim, des del punt vista intel·lectual. La infor-
mació l’oferim en diferents formats per tal que tothom  
pugui copsar-la, sigui quin sigui el coneixement previ 
que tingui sobre la matèria: format web, format obert, 
reutilitzable, com ja he dit, format infogràfic, i molt pro-
perament també oferirem format audiovisual.

Pròximament, en les properes setmanes, incorpora-
rem també un cercador que faciliti trobar els contin-
guts que interessen a la ciutadania. S’hi afegirà també 
un apartat de novetats que faciliti la consulta de nous 
continguts incorporats al web, i una secció que aple-
gui totes les infografies especialment consultades per 
apropar-se a continguts complexos, com poden ser els 
continguts de pressupostos, per exemple.

Aquestes modificacions que els estic avançant per 
al portal de la transparència no són les primeres que 
s’hi han incorporat. En la línia de millora permanent 
del portal, des de la seva posada en marxa hem anat 
incorporant eines i seccions que poden fer més usa-
ble i interessant aquest portal. Hem afegit una pàgi-
na d’inici del portal, una eina, un widget –en català 
se’n diu «un giny»–, que facilita la valoració del portal 
i la proposta de nous continguts, d’una manera més 
àgil i gens farragosa, substituint la via del formulari 
de contacte posada inicialment en marxa. Aquesta so-
lució només requereix «logar-se» des de Facebook, i 
permet no només fer propostes sinó també votar les 
propostes que ha fet una altra persona. De fet, algunes 
de les millores introduïdes al portal es deriven d’apor-
tacions enriquidores que ens han fet. La incorporació 
del cercador, per exemple, doncs, ha sigut una de les 
aportacions que hem detectat a través d’aquest widget 
de participació.

Des del proppassat mes de juny el portal incorpora 
també el glossari de termes: un abecedari de la trans-
parència que lliga cada concepte amb cada contingut 
del portal. El portal també és el lloc de difusió d’una 
col·lecció d’estudis i treballs fets per experts recone-
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guts en l’àmbit del govern obert, la col·lecció «Govern 
Obert», de la qual ja hem publicat un primer número, 
dedicat a la normativa sobre transparència, signat pel 
catedràtic i vicepresident de Transparència Interna-
cional, el doctor Manuel Villoria. El mes que ve pre-
sentarem un altre volum de «Govern Obert» dedicat a 
l’àmbit de les polítiques de dades obertes i reutilitza-
ció de la informació pública, signat pel doctor Martín 
Álvarez Espinar, responsable de l’Oficina de W3C a 
Espanya i consultor de la Fundació CTIC. Amb l’im-
puls i l’edició d’aquesta col·lecció de «Govern Obert», 
el portal de transparència vol esdevenir no només un 
lloc de referència per a l’accés a la informació pública, 
sinó també un fòrum de debat i discussió dels valors i 
bones pràctiques en l’àmbit de transparència, l’obertu-
ra i la reutilització de dades, la participació ciutadana 
en definitiva.

Incorporem també una secció dedicada a les infogra-
fies. Estem treballant en el projecte de fer-les acces-
sibles; fitxes i propostes de treball, també, per a en-
torns escolars, que facilitin als educadors apropar els 
continguts de la transparència i l’avaluació de l’acció 
pública als alumnes. Aquesta és una altra de les línies 
d’actuació: la incorporació, l’accés, la producció de 
materials per tal que els escolars, que els futurs ciuta-
dans tinguin aquests materials. Cal no oblidar que el 
govern obert és un nou marc de relació, és un nou pa-
radigma al qual cal que les administracions públiques 
s’hi adaptin. Però també la ciutadania ha de sumar i 
incorporar un rol més actiu en l’impuls i en l’avalua-
ció de l’acció pública, i res millor per aconseguir-ho 
que impulsar-ho des de l’etapa formativa de les noves 
generacions.

Fins aquí aquest breu repàs de tota aquesta evolució 
que ha sofert el portal de la transparència –ja hi feia 
referència– des del 17 de gener.

Passo ara a fer uns comentaris sobre el text de la pro-
posició de llei, pel que fa precisament a l’àmbit espe-
cífic de la publicitat activa. Vull començar per dir-vos 
que aplaudeixo l’ambició del text –ja s’hi ha fet refe-
rència–, que crec que està en consonància perfecta 
amb l’impuls que el Govern de la Generalitat ha vol-
gut donar a aquesta qüestió i que he tractat de resu-
mir-los fins ara. Tanmateix, voldria fer algunes obser-
vacions, no en relació amb la filosofia o amb l’àmbit 
d’aplicació, sinó amb relació a la forma amb què el 
text preveu que s’assoleixin els objectius.

La primera consideració, i la principal, és que crec 
que no és adequat parlar d’integració de les adminis-
tracions locals en el portal de la transparència de la 
Generalitat. Vull remarcar que faig objecció a usar 
el terme «integració», no pas a la idea que inspira el 
text i que considero molt encertada, de facilitar a la 
ciutadania una porta única d’accés als continguts de 
transparència de les administracions catalanes. Efec-
tivament, crec que hem d’estalviar a la ciutadania re-
cordar ena adreces diferents de cada portal de trans-
parència de cada ens local. Però, dit això, i admetent 
que el portal de transparència de la Generalitat proba-
blement haurà d’evolucionar cap al portal de la trans-
parència de totes les administracions, com preveu la 
proposició de llei, crec que cal buscar fórmules de re-

visió i d’actualització de la informació, per part dels 
ens locals, que garanteixin la integritat i la veracitat 
de la informació pública.

Des de Transparència Gencat, doncs, s’hauria de po-
der facilitar l’accés a continguts de transparència 
i publicitat activa dels ens locals, que d’acord amb 
la normativa estaran obligats a publicar, però fer-ho 
per la via de la integració de la informació en el sis-
tema Gencat no afegeix cap quota de transparència i, 
en canvi, suposa una dificultat gairebé insalvable per 
garantir l’edició i l’actualització de la informació. Els 
proposo, doncs, suggereixo que la llei no parli d’inte-
gració dels ens locals en el portal de la transparència, 
sinó de facilitar l’accés als seus continguts des d’un 
portal únic, però preveient que és cada Administració, 
tal com fixa la normativa estatal, la responsable de pu-
blicar íntegrament i actualitzar convenientment la in-
formació relativa al seu àmbit d’actuació.

Una segona observació jo volia fer-los, en la línia de 
demanar-los com a legisladors el màxim de precisió 
possible en la definició de continguts objecte de pu-
blicitat activa. Tenint en compte l’incompliment de les 
obligacions en matèria de publicitat activa –duu apare-
llat un règim sancionador força sever–, les obligacions 
han d’estar prou clares i definides per no generar inse-
guretat jurídica als responsables d’aquest àmbit. I així, 
caldria concretar millor el darrer apartat de l’article 
8, que preveu l’obligació de publicar al portal «qual-
sevol matèria que es consideri d’interès públic». Con-
sidero que aquest és un concepte massa ampli i massa 
interpretable. I el mateix passa, ens passaria amb el 
concepte d’«informació geogràfica», que entenem que 
també és molt ampli i molt genèric. Per tant, aquests 
dos punts de l’article 8 potser caldria acotar-los o pre-
cisar-los més.

Parlant del règim sancionador, voldria deixar cons-
tància que no acabo de veure adequat aplicar el règim 
sancionador als treballadors públics de la mateixa ma-
nera que s’aplica als alts càrrecs. És a dir, de què es-
tem parlant? De transparència. Estem parlant de l’exe-
cució dels alts càrrecs, de la responsabilitat dels alts 
càrrecs. Però aplicar el mateix règim sancionador als 
treballadors públics ho veig una mica forçat a aques-
ta normativa adreçada a regular l’àmbit del Govern, 
d’acord amb els criteris de transparència i uns valors 
públics determinats. Els treballadors públics ja tenen 
la seva pròpia normativa sancionadora per incompli-
ment de les tasques o de l’ordenament jurídic en fun-
ció de les seves funcions.

Finalment vull referir-me a la publicació dels béns pa-
trimonials dels alts càrrecs que preveu el text de la po-
nència. Vostès deuen saber que al portal de la transpa-
rència hem optat per facilitar l’accés a les variacions 
produïdes en el patrimoni dels alts càrrecs durant llur 
mandat. Crec sincerament que aquesta fórmula ser-
veix plenament l’objectiu de fer transparent a la ciu-
tadania l’eventual enriquiment sospitós o injustificat 
d’algun alt càrrec o membre del Govern. Fer pública, 
però, la llista detallada de tot el patrimoni preexistent 
a l’assumpció de les responsabilitats públiques podria 
ser una invasió de l’àmbit privat que podria ser inne-
cessària, ja que el patrimoni preexistent no té res a 
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veure amb les garanties d’una gestió acurada a les res-
ponsabilitats públiques.

I, per acabar –president, vaig molt ràpid–, dues pro-
postes, dos suggeriments de qüestions que el text de 
la ponència no contempla i que podrien servir per mi-
llorar la publicitat activa dels ens locals i l’accés al 
portal.

Primera proposta: preveure, en una nova i hipotètica 
disposició addicional, l’obligació que els ens locals in-
formin de les licitacions a través de la plataforma de 
serveis de contractació pública i registre de contrac-
tes. Ara mateix, en aquesta plataforma informen la 
Generalitat, el seu sector públic i unes set-centes ad-
ministracions catalanes. El portal facilita la consulta 
d’aquesta valuosa base de dades de contractació, de 
manera que si la resta d’ens locals també l’informessin 
es podria garantir la consulta unificada en un sol clic. 
Per tant, els estic dient: l’eina tecnològica ja la tenim; 
ja tenim la plataforma de serveis de contractació pú-
blica i registre de contractes; hi ha la Generalitat, el 
sector públic i set-cents ens. Per tant, arribar fins a la 
totalitat dels ens públics ha de ser relativament fàcil, 
a condició, doncs, que s’incorporin en aquesta plata-
forma.

I el mateix, una segona proposta també en la mateixa 
línia, pel que fa al Registre de convenis de la Genera-
litat. Aquest és un registre públic, des del portal de la 
transparència es poden fer les consultes online al cer-
cador. En aquesta eina es podria oferir una informació 
integrada dels convenis dels ens locals, si una norma 
amb rang de llei com aquesta, doncs, així ho establís. 
Per tant, jo suggereixo, doncs, que també en el cas 
dels convenis, el món local es pogués incorporar en 
aquest Registre de convenis de la Generalitat, amb la 
qual cosa ja podríem tenir una consulta unificada de 
totes les administracions públiques.

Els agraeixo l’atenció, disculpin la llargada. I moltes 
gràcies.

El president

Gràcies, senyor Genovès.

Compareixença
de Núria Bassols Muntada, directora del 
Programa de polítiques de transparència, 
amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern (tram. 353-00800/10)

Senyora Bassols.

La directora del Programa de polítiques  
de transparència (Núria Bassols Muntada)

Molt bé. Primer de tot, bon dia, senyores i senyors. 
Gràcies per haver-me donat l’oportunitat de comparèi-
xer davant de vostès per parlar de la Llei de transpa-
rència. Abans de tot volia presentar-me una mica, per-
què jo fa poc que treballo en el Programa de polítiques 
de transparència. Sóc magistrada en el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, a la Sala Civil i Penal, i, 

com saben, vaig ser nomenada no fa ni un any com a 
directora del Programa de polítiques de transparència. 
La meva experiència com a magistrada m’ha empès a 
considerar que amb una bona política de transparèn-
cia, de formació i de pedagogia a la ciutadania es po-
den evitar, almenys en part, els pelegrinatges judicials 
que causen tanta inquietud social.

Senyores i senyors diputats, primer de tot volia, doncs, 
donar-los les gràcies per haver participat en la redac-
ció d’una Proposició de llei de transparència, accés  
a la informació pública i bon govern que, m’atreviria a 
dir, recull el nivell més alt d’exigència si la comparem 
amb les normes que regeixen en els països del nostre 
entorn.

Són coneguts els informes que ha fet Transparència 
Internacional sobre l’alt índex de percepció de corrup-
ció de la societat espanyola i catalana, que ha provocat 
unes conseqüències negatives per a la cohesió social i 
la pèrdua de credibilitat per part de la ciutadania vers 
els seus representants polítics. A aquesta circumstàn-
cia hi cal afegir la situació d’atur o pobresa en què es 
troben moltes persones, cosa que provoca que el grau 
de tolerància a la mala gestió dels diners públics en 
aquest moment sigui nul·la. Per tant, vostès jo crec que 
han tingut la sensibilitat de percebre aquesta situació 
i han volgut que la Llei de transparència no fos només 
complir una exigència de l’actualitat, sinó que el que 
esqueia era precisament satisfer aquest requeriment 
ineludible dels ciutadans i ciutadanes derivat de tot 
l’expressat.

Precisament s’ha parlat, pels qui m’han precedit en 
l’ús de la paraula, de Transparència Internacional, 
quan Catalunya ha tingut molt bona valoració en ma-
tèria de transparència, i en gran part gràcies a la feina 
feta pel portal de transparència, però també hi ha ha-
gut una gran part que són els indicadors de la norma. 
O sigui, la llei que en definitiva s’aprovi del Parlament 
tindrà molt a veure amb la valoració que tinguem de 
Transparència Internacional, perquè hi ha divuit in-
dicadors, els quals amb la proposició que tenim ara 
entre mans els acomplim tots, que ens donen la mi-
llor puntuació. No vol dir això..., a vegades, quan par-
lem: «Oh, heu tingut bona nota en matèria de transpa-
rència» –em diuen– «Però si han sortit no sé quants  
escàndols polítics!» Això no vol dir re. «O de corrup-
ció», siguin polítics o no siguin polítics. Això vol dir, 
com ha dit molt bé el president del Tribunal Superior 
de Justícia, on jo he treballat tant de temps i on tinc 
la meva plaça..., doncs, què vol dir? Que això serà un 
mecanisme de prevenció. I de ben segur que en el fu-
tur, quan això formi part ja d’una cultura, ja no serem 
aquí per parlar-ne, perquè ja serà una cosa normal; ja 
no ho veurem una càrrega greujosa, ho veurem una 
cosa normal. La ciutadania ha de saber què es fa amb 
els diners públics i com s’inverteixen aquests diners.

Consegüentment, crec que amb el dictat d’aquesta 
proposició de llei vostès han complert les seves obli-
gacions democràtiques. La llei és molt ambiciosa. A la 
meva manera de veure és bastant més ambiciosa que 
la llei estatal, de 19 de novembre del 2013. I també 
que la majoria de lleis, ja dic, de les societats moder-
nes, inclús les lleis europees; com que la ciutadania jo 
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crec que ja va més endavant que nosaltres, no ha ne-
cessitat unes lleis potser de tan alt grau d’exigència. 
Les comunitats autònomes, com vostès ja saben, te-
nen les lleis en tramitació, o algunes d’elles ja les han 
aprovades. I tampoc no n’hi ha cap altra que sigui tan 
exigent com la catalana.

Pel que fa a aquestes exigències, jo volia precisar, amb 
el poc temps de què disposo, alguns aspectes concrets 
que voldria remarcar. Pel que fa a l’àmbit subjectiu, la 
llei catalana fa extensives les obligacions de transpa-
rència a les persones físiques o jurídiques que exer-
ceixen funcions públiques, potestats administratives o 
presten serveis públics; en la llei estatal és molt més 
restrictiu. Quant als límits, pel que fa als límits al dret 
d’accés, la llei catalana prioritza el principi de trans-
parència per sobre de qualsevol limitació, que es limi-
ta als que molt concret..., i si volen després en parlem 
–ja sé que és molt tard–, però que estan taxativament 
definits.

Quant a la informació pública, és molt més àmplia que 
la que exigeix la llei estatal i també que l’exigida en la 
resta de comunitats. Per exemple, pel que fa a contrac-
tació és una llei de les més potents –vaja, jo és la més 
exhaustiva que conec–, i pel que fa a l’àmbit subven-
cional, també.

Tornant als límits al dret de la informació, els de la 
llei catalana són més restrictius que els de la llei es-
tatal. I també, jo l’únic que precisaria, potser, quant 
als límits..., posaria un límit que està vigent en un re-
glament, que és el 1049/2001, del Parlament Europeu, 
perquè, quan es tracta d’un document que encara està 
en tramitació, si es pogués perjudicar el procés deci-
sori, la presa de decisió a què va destinat aquest do-
cument, doncs, que no es pengi la publicitat fins que 
aquest procés hagi acabat. Una mica, aquí volia enlla-
çar amb el que s’ha comentat abans, que m’ha semblat 
molt interessant la intervenció una mica filosòfica del 
president del Tribunal Superior de Justícia, quan ha 
dit: «A veure, arxivem molts temes, per exemple, pe-
nals, i no diem per què hem arxivat.» És molt difícil, 
si dius: «M’han robat la bossa, no he vist la cara de 
ningú...» I es dicta una interlocutòria d’arxiu. I, llavors, 
se’n dicten a milers, unes perquè no s’ha pogut identifi-
car, altres perquè no hi havia prou proves. Però jo crec 
que, una vegada la informació està ja desada..., potser 
quan el procediment està viu no es pot fer, però una 
vegada el procediment està desat, jo crec que això ha 
de ser totalment transparent i que permetrà fer estu-
dis amb relació a aquests temes. De manera que penso 
que, una mica, aquesta exigència de publicitat de cara 
a fer estudis també la podem complir un cop els proce-
diments en alguns casos hagin finalitzat.

La seva experiència en el món polític i administra-
tiu els farà entendre el perquè de la bondat d’incloure 
aquesta limitació que acabo de dir, de quan un pro-
cediment està en tramitació, en alguns casos no sigui 
possible donar la publicitat que podrem donar en el 
moment ulterior.

Pel que fa a les causes d’inadmissió, també la llei ca-
talana va molt més enllà que l’espanyola. Perquè, per 
exemple, l’espanyola diu: «Rebutjo donar la informa-

ció quan calgui una tasca de reelaboració prèvia.» En 
canvi, la catalana diu: «No, jo et donaré la informa-
ció sempre que aquesta tasca de reelaboració no sigui 
molt complexa.» Clar, si l’Administració s’ha de posar 
a fer una tasca que en aquell moment paralitzaria la 
seva funció, és una mica complicat.

Pel que fa a l’òrgan, el tan discutit òrgan. Jo crec que 
aquest òrgan que vostès han proposat en la proposició, 
en la redacció que té en l’actualitat, és un òrgan molt 
més independent que el que contempla la llei estatal 
i també el més independent del que ha forjat qualse-
vol comunitat autònoma. És un òrgan que és nomenat 
pel Parlament, per més de les tres cinquenes parts dels 
seus membres; mentre el president, que és qui decideix 
els recursos de la llei estatal, és nomenat a proposta 
del ministre d’Hisenda i només passant el cribratge de 
la majoria absoluta del Parlament. O sigui, que l’òrgan 
que vostès en aquests moments tenen a la proposició 
de llei m’atreviria a dir que és d’una independència 
absoluta. Pel que fa a qui s’encarregui dels recursos 
d’aquest òrgan és un tema que jo ja no hi entro.

Al meu entendre, un òrgan d’aquestes dimensions 
penso que hauria de tenir més funcions que les que 
preveu la llei tal com l’han redactada, tal com està re-
dactada en aquests moments, perquè crec que s’hauria 
de..., sí, resolen els recursos i són cinc persones; potser 
un òrgan d’aquestes dimensions, com dic, caldria que 
a la vegada s’involucrés a forjar una doctrina en matè-
ria de transparència, com ho ha tingut en compte... En 
això crec que hauríem de recollir el que fa la llei esta-
tal, perquè, si no, ens veurem obligats a gastar diners 
amb la creació d’aquest òrgan, i a la vegada gastar 
molts més diners l’Administració formant a tots els..., 
tant a l’Administració local com als servidors públics 
obligats a observar la norma.

També seria bo que aquest òrgan forgés una doctri-
na..., com dic, formés els servidors públics; forgés una 
doctrina, de manera que ja tinguéssim un precedent 
a l’hora d’anar contestant les demandes d’accés: «Sí, 
això ho hem de contestar. No, allò afecta la privaci-
tat. Això ho podem contestar si el document..., fem el 
buidatge, que es diu, traiem les dades personals i tal.»

I, finalment, fes l’avaluació de la transparència. Per-
què vostès, aquí –«vostès», la proposició de llei, perdo-
nin–, en l’article 6.3 es crea una mena d’institució que 
hauria de fer una altra avaluació, que penso que també 
comportaria gastar més diners, quan es podria aprofi-
tar el mateix òrgan.

Pel que fa al silenci, per mi és un gran repte haver op-
tat pel silenci positiu. Els felicito. A tot l’Estat espa-
nyol només Navarra ha optat pel silenci positiu, però 
a Navarra no hi ha mecanisme sancionador, i tampoc 
l’òrgan és un òrgan de la imparcialitat que té el previst 
en la llei catalana, perquè és el conseller de Presidèn-
cia qui controla els recursos.

Finalment, deixin-me anar acabant... Per tant, jo l’únic 
que afegiria en el silenci positiu és una excepció,  
ja que, evidentment, encara que sigui silenci positiu 
no podem donar una informació saltant-nos la llei. De 
manera que jo hi afegiria «llevat»... Passat un mes, si 
tu no has contestat i passa un altre mes, llavors has 
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de contestar per força, no?, vull dir, si has fet silen-
ci positiu, has de contestar, llevat que concorri un lí-
mit d’accés a la informació, o una causa d’inadmissió. 
Perquè, si no, imaginem que donem una informació 
amb què estem vulnerant el dret de privacitat, sigui, 
per exemple, la situació familiar d’una persona, la se-
va vida personal, qui és la seva parella, no ho sé, qual-
sevol cosa. Jo crec que aquest límit, encara que hi hagi 
silenci negatiu, per clarificar l’hem de fer constar; si 
no, podríem vulnerar un altre dret.

Els porto aquí un quadre comparatiu de les diferents 
lleis de transparència que estan en tramitació..., les 
aprovades ja en les diferents comunitats autònomes i 
les que estan en tramitació. Jo crec que es veu bastant 
clarament la força de la proposició de llei catalana, i 
també veuran quan entren en vigor i tot això.

Llavors... Veig que el temps..., ja és molt tard i vos-
tès deuen estar cansats després de les anteriors com-
pareixences. En el que voldria insistir –ja ho saben al-
guns que estan aquí– és que..., voldria esperonar-los 
perquè aprovin la llei i la facin entrar en vigor abans 
del 10 de desembre. Jo tinc molt clar, com a jurista..., 
evidentment totes les postures jurídiques es poden dis-
cutir, però jo crec que a partir del 10, 11 de desembre 
–no he comptat exactament els dies– entra en vigor la 
llei estatal. Si no tenim la catalana en vigor, tinc els 
meus dubtes pel que fa a les administracions locals. 
Perquè estableix, la disposició novena, si malament no 
m’equivoco, que tindrem dos anys d’adaptació; però 
diu: «Els òrgans de les comunitats autònomes tindran 
dos anys d’adaptació.» Per mi, «òrgans» em fa pensar 
que ens voldrien utilitzar l’òrgan estatal per resoldre 
els recursos, però no crec que això vulgui dir que la 
llei no ens obliga. Jo..., no ho sé, per la meva expe-
riència com a jutge, si no es posa aquesta llei, no entra 
en vigor, té una vacatio de no sé quant temps, l’has 
d’aplicar. I no crec que un ciutadà que visqui a Sara-
gossa tingui dret d’accés a l’Administració i que a un 
ciutadà que vingui a Catalunya li direm: «Mira, ens 
estem adaptant.» Jo crec que de cap manera no tenim 
aquest altre any amb què comptem.

Ara, pel que fa als ajuntaments i a les entitats locals, 
aquesta adaptació potser sí que m’atreviria a defen-
sar-la dient que tenen un any més. Però jo penso que 
ens hauríem d’espavilar, perquè, si no, tindrem el pro-
blema que haurem de fer un conveni amb el ministre 
d’Hisenda i els nostres recursos hauran d’anar allà.

Finalment, els volia comentar una cosa, però ja els 
la donaré. Hi ha un problema d’inconstitucionalitat 
d’aquesta proposició de llei, però que crec que..., el 
que he llegit jo que ha plantejat el Ministeri d’Hisenda 
per mi no té cap manera d’interès.

I ja està. Moltes gràcies per escoltar-me i perdonin la 
meva passió. Quan es tracta de lleis (l’oradora riu) em 
passa això.

El president

Moltes gràcies. Passem el torn als grups, als quals els 
demanarem que s’ajustin al màxim al temps. Senyora 
Calvet, pel Grup d’Esquerra Republicana.

Gemma Calvet i Barot

Moltes gràcies, president. I gràcies als tres compa-
reixents per la seva concisió i la seva claredat en les 
aportacions que han fet.

Començaré pel primer, el senyor Fàbregas. Ja hem tin-
gut ocasió de treballar a nivell de grup sobre la refor-
ma legislativa en matèria de protectorat i, òbviament, 
el que els ateny en aquesta llei. Nosaltres insistim en 
la necessitat de poder afavorir al màxim una trans-
parència, no tant vinculada –que sí– a l’Administra-
ció pública, sinó, com fan la resta de lleis europees, 
vinculada a la traçabilitat del diner públic. I en funció 
d’aquest criteri és en el que nosaltres defensem la ne-
cessitat –es pot millorar, però en defensem la neces-
sitat– de garantir que no hi hagin espais, diguem-ne, 
de no-transparència, i per això entenem que les funda-
cions i les entitats vinculades hi han d’estar incloses. 
Una altra qüestió és que aquesta llei ha d’estar perfec-
tament harmonitzada amb la llei de protectorat, amb 
la llei de fundacions i amb totes les lleis que estan vi-
gents a Catalunya. Per tant, ho tornarem a revisar, hi 
tornarem a pensar, i li agraïm, en tot cas, que vostès 
hagin aquí vingut a bolcar la seva visió.

I, també, fer-li partícip –i així li demanem que ho 
traslladi a la resta d’entitats que estan integrades a 
la coordinadora catalana– que nosaltres en cap mo-
ment volem incorporar obligacions que incrementin 
els costos econòmics del funcionament de les enti-
tats –això, per descomptat–, i és per això que nosal-
tres vam optar per un portal de transparència unitari 
i vam optar per facilitar que els òrgans existents ja 
optimitzin al màxim la capacitat d’implementar polí-
tiques de transparència que no afegeixin obligacions a 
les entitats des del punt de vista autònom.

Als dos membres de Govern. Al senyor Genovès: la 
primera part, res a dir, vostès han aprofitat el torn per 
explicar el que estan fent, i els felicitem, en la mesu-
ra que segurament algunes de les qüestions que hem 
anat treballant a ponència, doncs, a Govern també li 
han estat útils, per incorporar-les en l’acció de govern. 
El que sí que ens interessaria, de cara a l’enfocament 
que vostè ha fet en la segona part de la seva interven-
ció, sobre no duplicar règim sancionador i el tema de 
la transparència econòmica..., aquests dos temes que 
vostè ha tocat aquí. Quant a la no-necessitat de dupli-
car el règim sancionador, la pregunta és molt tècnica, 
perquè la desconec, la resposta, i per això la hi faig. 
Vostè creu que amb els existents, amb els règims, di-
guem-ne, disciplinaris existents en la funció pública, 
totes les obligacions derivades d’aquesta norma estan 
tipificades de forma específica des del punt de vista 
de la garantia que aquest règim disciplinari les pugui 
absorbir? Jo tinc la impressió que totes no. Per tant, 
si vostè creu que sí, que és suficient el que ja existeix, 
doncs, podríem replantejar-nos-ho.

I quant a la publicitat activa, clar, hi han diversos mo-
dels europeus, i en aquest sentit li volem dir a la se-
nyora Bassols: nosaltres hem mirat normes europees, 
no tant les autonòmiques, perquè, com pot saber, te-
nim vocació d’estat i, per tant, creiem que aquesta llei 
ha de ser fonamental com a instrument d’estat. I les 
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lleis europees van evolucionant en la línia d’afavorir 
al màxim el retiment de comptes econòmic, no? I el 
que hi ha és una publicitació activa dels béns, no tant 
preexistents sinó dels que es tenen en el moment en 
què un accedeix al càrrec públic. Clar, vostè diu que 
això ho hauríem de limitar només als beneficis durant 
l’exercici del càrrec públic. És així, no?, el que vos-
tè planteja? Si pot dir-nos si hi ha alguna llei a nivell 
comparat que ho limiti tant de forma estricta, o és una 
aposta que fan vostès des del punt de vista, doncs, del 
model d’aquí.

I a la senyora Bassols –ho dic perquè ja ha acabat el 
temps, però és que, clar, són tres intervinents i no puc 
ser més concisa– li agraïm, diguem-ne, el coratge que 
ha tingut en qüestionar, per exemple, el termini dels 
dos anys d’adaptació. Nosaltres compartim això, espe-
rem que per via d’esmena ho puguem corregir. També 
la necessitat d’incorporar aquesta cultura de legislació 
ambiciosa pel que fa al model propi, i, per tant, en el 
tema del calendari legislatiu, doncs, farem el possible 
perquè ens hi puguem acollir. Però també li he de dir 
que si nosaltres no arribem a temps, entenem que les 
competències que tenim, i en el marc estatutari, per-
fectament la nostra llei hauria de ser..., tenir una vis 
atractiva respecte a l’estatal, perquè entenem que l’Es-
tat aquí ha volgut fer una llei marc que no ha tingut 
gens en compte les competències que nosaltres de mo-
ment tenim. I, per tant, aquí, doncs, tampoc no veiem 
que sigui insuperable aquest tema del cronograma, tot 
i que per nosaltres és una prioritat legislativa en els 
moments actuals, per moltes raons.

El president

Gràcies, senyora Calvet. Pel Grup Socialista, senyora 
Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Primer, agrair les seves intervencions, 
perquè aporten molt valor afegit per acabar de tenir 
una llei més concreta i possibilista, per altre costat.

Senyor Fàbregas, entenem que, per descomptat, les 
fundacions opten per la transparència i per les bones 
pràctiques, com vostè deia, i pels codis ètics. Però la 
seva preocupació és, en tot cas, la burocratització, els 
costos afegits que podria suposar si no pactem exacta-
ment què demanem a la gran diversitat de fundacions, 
per descomptat, a aquelles que treballen amb diner 
públic, i aquesta..., és veritat, diu «fundacions públi-
ques» perquè a Catalunya hi han fundacions privades, 
perquè totes ho són, però de patrons públics, com vos-
tè sap, eh? I aquest és un debat que haurem d’entomar, 
perquè, per exemple, tot el sistema de recerca al nostre 
país són fundacions privades –clar, perquè no n’hi han 
d’altres–, però de majoria de patrons. I també tenim 
dificultats que hauríem de simplificar en les fundaci-
ons hospitalàries, com vostè sap, que són fundacions.

Per tant, vostè, el que ens demana és que en el text le-
gislatiu final concretem i que sigui possibilista la sim-
plificació administrativa i normativa; que pugui ser 
complible i que no aporti valor. Aquest..., no és només 

per a les fundacions, que ja s’entén que és tothom que 
treballi amb diners públics; persones físiques o jurídi-
ques hi estan obligades, igual que l’Administració. Pe-
rò em sembla un tema molt important. I, per tant, això 
és el que ens demana, i volíem concretar, en aquest 
sentit, si era exactament aquesta consideració; a part 
del tema de fundacions, que hi ha de dir «fundacions», 
i potser acabar de veure aquest article, perquè la majo-
ria de fundacions que treballen amb diners públics ja 
tenen obligacions per altres normes, eh?, que això és el 
que és evident que és així.

Al senyor Genovès, potser algunes qüestions més pun-
tuals. Vostè ha parlat de..., aparentment era un verb, era 
«integrar», en el portal de transparència, però com que 
també té vocació de totes les administracions, encara 
que no podem trepitjar competències dels ens locals, 
aquí hi ha un debat que és d’interoperativitat. Com fem 
interoperativa, amb un únic portal i amb uns únics in-
dicadors, la quantitat d’informació que tenen obligació, 
o voluntat política de..., ara obligació, quan tinguem la 
llei, però també hi han altres qüestions, eh?, de fer-ho, 
diríem..., per capgirar el sentit de la transparència. Per-
què en aquest moment, parlar de trans parència..., sem-
bla que tothom està sota sospita. Posem sota sospita les 
fundacions, posem sota sospita les administracions. 
No, és el contrari: quan tinguem tot això no estaran 
sota sospita, perquè hi haurà algú que serà garant que 
la gran majoria ho fan bé; d’una manera simple, eh?, 
interoperativa, per no haver de fer un camí burocrà-
tic en què has de tenir experts en fundacions, que els 
hi posem..., no dic fundacions només, sinó..., o un cos 
burocràtic a la mateixa Administració, que tenim més 
gent fent això que altres qüestions.

Dos comentaris, si us plau, importants, perquè, ho ra-
tifico, ja no vull tornar a duplicar. Les dues preguntes. 
Concreti millor, senyor Genovès, el tema: si aquí du-
pliquem i compliquem el tema de les sancions als tre-
balladors públics. I l’altra: no he acabat d’entendre el 
tema patrimonial dels alts càrrecs, eh? Perquè ja s’en-
tén que nosaltres necessitem fer transparent, a l’inici 
de l’alt càrrec, què tenies patrimonialment, i quan te’n 
vas. Això ja és obligatori per a molts, eh?, vull dir, no 
és que ara ho inventem; però, vaja, és que potser no ho 
he entès bé jo, senyor Genovès.

I, finalment, gràcies per les comparacions, senyo-
ra Bassols, i pels seus comentaris. I una última apre-
ciació, que té a veure amb àmbits competencials. És 
veritat que aquí ens movem amb normatives europe-
es, normatives estatals i normatives catalanes diver-
ses, que ja existeixen, i ara amb un intent de refosa 
amb aquesta llei, però s’entén que la llei que concre-
tarà els tres conceptes fruit de la llei és la catalana. 
Per descomptat, hi ha un marc, que és l’estatal, i un 
marc europeu, però...; per tant, la urgència del 10 i 11 
de desembre, eh?..., bé, perquè estarem en un interval, 
diríem, per veure quina llei, però un cop aquesta llei 
s’aprovi, s’entén que la concreció és autonòmica en ba-
se a l’Estatut, diríem, a competències estatutàries. Ho 
pregunto, eh? Que són discordants, això...? Són dis-
cordants? Em sembla que no és així.

I, finalment, un tema no menor, que és el tema de la 
gradualitat i la temporalitat de fer efectiva la llei. El 
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que hem d’intentar és que sigui possible de complir 
allò que posem en una norma.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa... Perdó: pel Grup Popu-
lar, senyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

Permeti’m que comenci pel final, no?, i expressant una 
petita preocupació, senyora Bassols. Més que re per-
què vostè ha acabat la seva intervenció afirmant que 
podia haver-hi algun problema d’inconstitucionalitat 
respecte a la proposició de llei (veus de fons) –no, no..., 
ha dit que s’ha plantejat– i que no era rellevant. Jo crec 
que aquestes qüestions..., entenc que si es plantegen, 
per nosaltres sí que són rellevants. I, per tant, m’agra-
daria que vostè ens pogués explicar a què es refereix 
quan ha fet l’afirmació en els termes que l’ha fet.

Un aclariment, també, al senyor Genovès. No: respec-
te als treballadors públics, el règim sancionador, de les 
sancions aplicables que preveu la llei, remet a l’arti-
cle 82, a la legislació de funció pública. Per tant, aquí, 
seguint també els criteris del lletrat, es va posar una 
especial cura a distingir el que era una responsabili-
tat de l’alt càrrec, de la del treballador públic. I allà es 
remetia, respecte a la sanció, a la seva legislació espe-
cífica, eh? I, per tant, aquí ja es va distingir en el seu 
moment.

Però sí que hi ha –permeti’m que jo estigui amb vos-
tè–..., preguntar-li una cosa que a nosaltres ens pre-
ocupa, o dues coses –moltes, però amb el temps que 
tenim dues. Una: quan pot entra en vigor la llei, si vo-
lem que sigui una llei aplicable i que es compleixi? 
Pot entrar en vigor immediatament? Hem d’establir 
un període d’adaptació de les administracions? Quin 
període hauria de ser aquest respecte a la Generali-
tat i també respecte als ens locals, on hi ha una major 
diversitat de mides, recursos, etcètera, a l’hora de fer 
aquesta aplicació legal? M’agradaria conèixer la seva 
opinió, perquè aquesta és una qüestió que també ens 
preocupa. És a dir, hem de ser molt exigents, hem de 
fer una gran llei, però alhora hem de fer una llei que 
sigui realment aplicable. I si això requereix un cert 
temps d’adaptació, doncs, ens ho haurem de plantejar.

Per altra banda, el debat del portal. Aquí també hem 
tingut un debat en el si de la ponència, si ha d’haver-hi 
un únic portal, si ha de ser un portal de la Generalitat 
i després cada Administració local o ens local ha de 
tindre el seu portal, si ha de ser un portal en què, res-
pectant l’autonomia local dels ens locals, doncs, hi ha-
gi una integració. Nosaltres creiem que, en la mesura 
que facilitem un accés únic al ciutadà a la informació, 
facilitarem realment aquest dret d’accés, i no el ma-
rejarem intentant..., derivant-lo, en funció de la infor-
mació que busca, a una o altra Administració. Això 
no vol dir que cadascú no tingui la seva responsabili-
tat a l’hora d’aportar aquesta informació a aquest únic 
portal.

La pregunta és: tècnicament, estan preparats per fer 
un portal d’aquestes característiques? Perquè cor-
respondrà a la Generalitat l’impuls d’aquest portal, 
no només com està concebut ara, sinó durant aques-
ta interoperativitat amb els ens locals. I, per tant, la 
pregunta és: tenint en compte el que jo li preguntava 
abans –l’entrada en vigor, també, de la llei–, estan pre-
parats, vostès, pel que fa a recursos, pel que fa al fet 
que tècnicament sigui possible, al fet que els ajunta-
ments també estiguin preparats a nivell, doncs, també 
de les noves tecnologies, és a dir informàticament, per 
fer tota aquesta feina que es reclama?

I, acabant –molt ràpid–, al representant de les funda-
cions. És evident, no?; és evident que aquí tenim, per 
una banda, una reclamació dels ciutadans, que volen 
saber on va a parar el diner públic. I, per tant, aquí 
estaríem parlant, en una primera fase, d’atorgament 
d’aquest diner públic a diversos ens, alguns d’ells fun-
dacions. I, després, com s’ha gestionat aquest diner 
públic per part dels ens privats que han rebut aquests 
diners. I això ho hem de fer compatible amb un equi-
libri: que aquestes obligacions que establim per sa-
ber aquesta informació siguin assumibles per qui les 
rep; que al final no siguin unes obligacions tan altes 
que no tinguin sentit les subvencions que se li donin 
o l’aportació pública en diners públics que se li doni 
per menor.

Però és evident que hi ha, cada cop més, una exigència 
dels ciutadans, que ens reclamen saber on va a parar. 
Ara tenim dificultats –encara que s’ha millorat– en 
l’atorgament, però vostè intenti saber d’una subven-
ció concreta com s’ha justificat aquesta subvenció i 
veurà que tindrà greus dificultats per saber com l’en-
titat realment ha donat destí a aquells diners que se li 
havien atorgat per a una finalitat concreta. I, per tant, 
aquí hem de buscar aquest punt d’equilibri, que jo es-
tic amb vostè que ha de ser un punt d’equilibri rao-
nable.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies. Senyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí; gràcies, president. Agrair la compareixença dels 
tres compareixents. Aniré ràpid.

Al senyor Fàbregas. Clar, jo parteixo d’una reflexió 
general, i és que la democràcia ens costa diners; ens 
costa diners a la part pública, i també costa diners a 
la part privada. I el control que hem de fer obligatòri-
ament en aquesta democràcia, també. Per tant, la idea 
que sorgia en totes les ponències de la llei era el con-
trol no sobre les fundacions, com tampoc sobre d’al-
tres organismes, sinó el control sobre el diner públic 
que va destinat a aquestes fundacions; com arriba, 
de quina manera es justifica aquest diner públic, pe-
rò també com es concreta, com finalistament s’acaba, 
aquest diner públic, concretant.
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Per tant, entenc que vostè, d’alguna manera, es venia 
a queixar –i jo l’entenc– sobre l’allau de lleis que afec-
ten les fundacions. Segurament és que hi ha qui ha 
utilitzat les fundacions, a través de la seva arquitectu-
ra, per fer allò que no tocava. I els primers interessats 
que això no passi jo entenc que és també la Coordina-
dora Catalana de Fundacions, perquè hi ha, jo diria, 
una amplíssima majoria, totes les fundacions, doncs, 
que també poden, allò, amb molt d’orgull, parlar de 
la transparència, perquè se l’apliquen. Per tant, crec 
que hi ha confluència d’interessos entre els que inten-
tem fer una llei i els que necessiten també aquests as-
pectes.

Al senyor Genovès. Jo em centraré sobre el portal de 
la transparència, perquè és cert que és un debat tèc-
nic però que té molt de contingut polític, perquè al fi-
nal serà l’eina que d’alguna manera abastirà tot el que 
estem parlant. Vostè deia la necessària implementació 
del rol actiu de la ciutadania, i segurament això ha de 
ser a través de mesures de promoció del dret d’accés 
a la informació, que voldria saber quines són les que 
s’estan difonent per part del Govern. Ja s’ha pregun-
tat, però jo hi tornaré, al tema del portal únic: si hi 
ha capacitat tècnica de poder vincular-lo amb altres 
portals que estiguin desenvolupant ajuntaments, en el 
sentit que si vostès tenen dades de quants són els ajun-
taments a Catalunya que ja tenen experiències de por-
tals de la transparència, i si hi haurà capacitat tècnica 
per poder vincular-lo amb aquest portal únic.

Un altre aspecte, que jo comentava en altres compa-
reixences: la preocupació que tenim des del nostre 
grup per evitar allò que se’n diu «l’escletxa digital», 
no? És a dir, que no hi hagi un 25,1 per cent de la po-
blació que per diferents motius no té accés a internet, 
que quedin exclosos dels drets i, per tant, no s’agreu-
gin aquestes desigualtats entre una part de la ciutada-
nia i una altra. El tema de la reutilització del material. 
Si al final no garantim elements d’estandardització de 
la informació és molt més difícil gestionar aquesta re-
utilització. I, finalment, si hi ha capacitat tècnica –per-
què això també va sorgir en algun dels debats de la 
llei– per fer cerques per centres d’interès o per ítems 
d’interès, en el sentit, doncs, de si hi ha capacitat de jo 
posar el nom d’una empresa i saber quants contractes 
ha tingut, en el temps que sigui, amb l’Administració 
pública.

I, finalment, per acabar, a la senyora Bassols. Clar, 
partim, segurament, d’una discrepància important, i 
és que els indicadors de transparència internacional 
tampoc no avalen que hi hagi falta de corrupció. Jo li 
dic el meu cas, que sóc regidor a l’oposició a Sabadell. 
Sabadell va ser un dels ajuntaments més transparents, 
i ho assegurava l’Agència de Transparència Interna-
cional. I després vam veure un dels episodis de cor-
rupció més vergonyosos que hem patit a Catalunya, 
que està en tràmit judicial i que ja veurem com acaba; 
però que èticament és reprovable i políticament és ver-
gonyós. Per tant...

També volia saber, perquè és un tema que m’interessa 
–i amb això ja acabo–, si vostès tenen la sensació que 
hi ha..., evidentment, una cosa és el que intentin ètica-
ment alguns càrrecs electes, i una altra la capacitat que 

es pugui donar, però si vostès tenen la sensació que, 
coneixent quins són els indicadors que demana l’agèn-
cia de transparència internacional, pot haver-hi mani-
pulació d’aquests indicadors i, per tant, d’alguna ma-
nera tenir un nivell de transparència que després hem 
vist que no s’adequa amb el que de debò és.

El president

Moltes gràcies. Senyor Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. Agrair la compareixença del se-
nyor Fàbregas, de la senyora Bassols i del senyor Ge-
novès. I anem al gra.

Pel que fa a la Coordinadora Catalana de Fundacions, 
compartim el que ens diu des d’un punt de vista de 
no crear més burocràcia, com deien. Vostès ja donen 
molta informació a l’Administració, el que hem de fer 
és que nosaltres..., tal com es deia, el que volem és que 
la traçabilitat de l’euro es conegui, i estigui en un lloc 
on hi ha la resta d’informació econòmica pública, a 
partir de l’aprovació d’aquesta llei.

Amb aquest objectiu, si casem amb el que vostès pre-
tenen, que és que hi hagi menys burocràcia, alhora 
menys obligacions, que a moltes fundacions petites, 
etcètera, els és impossible, pràcticament, acomplir 
tot això..., doncs, si casen els dos conceptes, fantàstic. 
Ara entrarem en una fase de la llei que precisament 
podem entrar totes aquelles esmenes que facin falta, i 
com que hi estem d’acord, el que hem de trobar és el 
mecanisme per fer-ho i perquè vostès també se sen-
tin còmodes en l’aplicació d’aquesta llei. Perquè el que 
vol aquesta llei, a més, és que es pugui aplicar, que és 
una cosa que de vegades donem per feta i que no sem-
pre és així.

Després, de la intervenció del senyor Genovès, jo sí 
que m’he escoltat la primera part, no?, perquè algu-
nes intervencions sembla que diguin: «No, això ja..., 
està molt bé que ens expliquin què fa la Generalitat.» 
Amb molt poc temps vostès han fet una cosa que no 
s’havia fet i que la van, d’alguna manera, millorant, 
cosa que està molt bé perquè precisament part de les 
preguntes que li han fet les respon vostè. I perquè s’ha 
adaptat, aquest mecanisme del portal de la transpa-
rència de la Generalitat, a totes aquelles..., d’alguna 
manera, a aquests suggeriments, peticions que hi ha 
hagut, i a més a més, doncs, amb un temps molt ràpid. 
I part de la pregunta que els podem fer nosaltres –que 
és: podrem aplicar el portal que aquesta llei plante-
ja?–, doncs, ens la respon.

Respecte a la integració –paraula...–, d’aquesta ma-
nera o d’una altra. El que volem és que la informa-
ció econòmica hi sigui, i que el cercador sigui comú. 
Si altres coses de publicitat activa estan en els portals 
respectius dels ajuntaments, de les entitats, etcètera, 
doncs, «linquem» i avall. Però sí que hi ha d’haver 
aquesta interoperativitat perquè el ciutadà tingui, de la 
part econòmica, la tranquil·litat de transparència que 
vol aquesta llei. I, per tant, hi ha una part en què com-
partim el criteri, i a l’altra no.
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La indefinició de l’article 8 o, d’alguna manera, els 
conceptes genèrics de l’article 8, s’hi han referit tam-
bé altres compareixents i, per tant, haurem de treba-
llar-ho més. Crec que aquestes coincidències no són 
casualitat i, per tant, haurem de treballar-ho més en 
aquesta fase en què ara entrem.

Respecte al règim sancionador, ja s’ha dit. El que vo-
lia dir bàsicament és que l’article 82 el que deixa és 
molt clar que els treballadors tenen el seu propi règim, 
i la resta de la gent en té un altre i, per tant, no els serà 
d’aplicació en aquest sentit.

Respecte a les dues propostes de la disposició addicio-
nal de contractació i el Registre de convenis de la Ge-
neralitat, completament d’acord si forma part d’aquest 
conjunt, és a dir..., que em sembla que sí. I, per tant, 
al ciutadà no el podem enviar d’aquí cap allà. I, per 
tant, si totes els contractes de totes les administracions 
de Catalunya han d’estar en aquest registre, perfecte, i 
si el registre de convenis també ha de ser comú, per-
fecte, però integrats en un portal conegut, que sigui, 
doncs, universal i d’accés fàcil, estandarditzat, etcète-
ra, per a la ciutadania.

I respecte a les aportacions de la senyora Bassols, tam-
bé molt interessants..., i gràcies per la feinada, també, 
de dret comparat; ens ho mirarem. Respecte a l’àmbit 
del límit d’accés que ens referia el decret, el 1049 del 
2001, ho hem debatut, això. Genèric, no. Per què? Per-
què tot allò que està en tràmit... El que està en tràmit 
és tot, tot està en tràmit. I, per tant, denegar per a tot 
allò que està en tràmit..., haurem de concretar-ho. En 
tot cas, ens ho tornarem a mirar, però en genèric segur 
que no, perquè la voluntat precisament de la llei és de 
no deixar aquestes clàusules obertes que creen inde-
fensió a la ciutadania quan l’Administració després no 
dóna la informació.

I respecte a les avaluacions, a veure, no és que..., hi 
han tres avaluacions aquí, la del 6.3, que és la mateixa 
Administració, que li diem a l’Administració: «Vostès 
avaluïn, si volen, pels seus sistemes.» Però la llei es-
tableix dues avaluacions més; una, una memòria, un 
informe o diguem-ne com vulguem, de l’òrgan nou 
que es crea de control del dret d’accés, de la comis-
sió. I després, evidentment, hi ha un organisme a qui 
li encarreguem, igual que fa en altres àmbits la nos-
tra societat, una avaluació –de vegades, que defineixin 
els indicadors, etcètera– del compliment de tota la llei 
–no només quantitativa, no només matemàtica, sinó 
també qualitativa i de compliment d’objectius, etcète-
ra–, que és el Síndic de Greuges. I, per tant, aquests 
tres nivells es superposen, són possibles. No cal..., o 
sigui, no estem dient «fem moltes avaluacions», no. En 
tot cas, a les administracions, si volen, no podem pas 
dir-los que no facin els seus propis indicadors. N’hi 
ha una per a tots, de la resposta que donarem en la 
comissió del dret d’accés, que aquesta lliurarà un in-
forme, doncs, cada any, i establirà, d’alguna manera, 
jurisprudència. I la tercera serà, doncs, el compliment 
del global de la llei, que la farà el Síndic de Greuges.

Respecte a l’aplicació de la llei, si la podrem fer abans 
del 10, etcètera. Bé, farem el que podrem. Jo crec 
que abans del 10 és impossible, perquè el període en 

què entrem ara, que és esmenes, les haurem de deba-
tre, discutir, etcètera. Però la voluntat de tots plegats 
és que aquesta llei d’aquí a final d’any ja entri, encara 
que sigui a l’últim Ple d’aquest any, i puguem tenir, 
doncs, la llei ja aplicable aquí a Catalunya.

I el que és molt important de tot el que ens ha anat 
dient, i que en tot cas també especialment al senyor 
Genovès li preguntaríem, és això: la posada en fun-
cionament del portal, que és una de les eines bàsiques, 
si realment, doncs, pot ser en els terminis raonables 
que utilitzàvem a la llei, si hem de donar terminis di-
ferents per als ajuntaments –que després aquesta tar-
da quan vinguin evidentment els ho preguntarem–, 
perquè, evidentment, d’avui a demà... Com algú deia: 
«No, és que l’aplicació ha de ser demà.» Doncs, demà 
no serà, eh?, perquè és impossible. I, per tant, aquí, 
una vacatio legis de part de la llei hi haurà de ser. I hi 
haurà una part que no, que pot entrar en vigor l’ende-
mà de la publicació, i que a més, doncs, ens pot salvar 
de l’aplicació de la llei estatal, però hi haurà coses que 
és impossible que les nostres administracions, les nos-
tres fundacions, etcètera, compleixin amb un termini 
immediat.

Res més.

El vicepresident

Gràcies, diputat. El torn de rèplica, senyor Fàbregas. 
Un màxim de cinc minuts. Gràcies.

Pere A. Fàbregas Vidal

Sí. No, jo intentaria ser molt ràpid, perquè em sembla 
que, una mica, doncs, sortia diverses vegades el ma-
teix. I les fundacions –ja ho he dit abans i, vaja, ho 
torno a dir– estem per la modernització del sistema 
de fundacions, estem per la transparència; hi estem 
treballant, estem intentant avançar. Ara, no estem per 
la feina innecessària. Perquè no tenim ni mitjans, ni 
temps ni possibilitats, no? Llavors, d’alguna manera, 
això ens portaria a dir..., home, potser el meu planteig 
és massa poc polític i massa pràctic; però dir: si l’Ad-
ministració té el coneixement d’una sèrie de coses, ja 
no cal que les pregunti més. És a dir, les subvencions 
ja les ha donades, ja ho sap quines són; les pot pen-
jar al portal que vulgui, de la transparència o el que 
el vulguin, no?, perquè sap per què les ha donades i 
quina informació ha demanat per donar-les. I si les ha 
donades les ha donades. És a dir, el màxim que et fal-
tarà aquí és veure un informe de com s’han utilitzat 
aquests diners, una mica; de veure si realment s’han 
utilitzat eficientment per a allò que es volia fer. Pe-
rò això està absolutament descobert. La banca inter-
nacional europea quan deixa quartos això ho sap fer. 
Diu: «Escolti...» El Banc Europeu d’Inversions diu: 
«Jo li deixo quartos, però vostè em justificarà què n’ha 
fet, pesseta a pesseta. I, si no, me’ls haurà de tornar.» 
És a dir, hi ha mecanismes que potser estan una mica 
lluny de dissenyar en aquest moment coses de tipus 
legal, però que hi són; més procedimentals, si es vol.

Ara, a mi em sembla que l’important –i, una mica, l’es-
perit del que jo volia dir– era dir: Home, hi ha funda-
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cions més grans i fundacions més petites. Les fundaci-
ons més grans probablement, home, poden complir els 
requeriments que vulguis, i probablement també són 
més importants a nivell de les xifres que poden mou-
re i que, per tant, doncs, és més important el control o 
les explicacions. Les fundacions petites..., hi ha fun-
dacions de molt poca gent, amb molts pocs recursos i 
que realment els pot ser un perjudici important si has 
de començar. Llavors, una mica, a mi em sembla..., jo 
el que demanaria és a veure si es pot fer una distinció, 
d’alguna manera, entre les fundacions grans i les fun-
dacions petites, o minúscules, si en vols dir. És a dir, 
on és la vara de mesurar, no ho sé, però a mi em sem-
bla que aquest és un punt important.

Una altra cosa seria també lligar amb un tema que 
deia el senyor Corominas, el diputat Corominas;  
és a dir, d’alguna manera, les fundacions ja, perquè es  
dediquen a treballar per un interès social –és a dir, 
a donar quartos a canvi de re–, ja el legislador pensa 
que s’han de vigilar, i per això inventa una cosa que 
es diu «el protectorat», que diu: «Jo el vigilaré, a vos-
tè.» D’acord? Llavors, bé, hi ha una llei del protecto-
rat, o un projecte de llei que està en tràmit, que, com 
deia la diputada Calvet, n’hem estat parlant, i hem es-
tat mirant, no?, perquè també té uns problemes de fei-
na i de burocratització. Bé, el protectorat no rep els 
números... –perquè se li han de presentar números– i 
no se’ls mira; se’ls ha de mirar. Se’ls mirarà o no se’ls 
mirarà, però se’ls ha de mirar.

El que deia el diputat senyor Mena... És a dir, jo he 
treballat en empreses i he treballat en fundacions. 
Si tu en una empresa et vols vendre un edifici, vas i 
te’l vens. En una fundació, has d’anar al protectorat 
a dir: «Escolti, tinc la idea de vendre. M’ho autorit-
za?» Llavors, aquí hi ha una peça fonamental, que 
és el protectorat. Ho dic en el cas de les fundacions,  
en el cas d’altres entitats potser no hi és. Llavors, dius: 
«Home, potser podríem aprofitar obligacions que ja té 
el protectorat, de control, d’informació, el que tu vul-
guis.» És a dir, els comptes anuals d’una fundació que 
s’han de presentar al protectorat estan en un registre 
públic; no s’ha de demanar permís per voler..., és un 
registre públic. És que la gent no hi va, a buscar-ho; 
pengem-ho al portal. No sé si... Ara estic improvisant 
totalment, eh?, però vull dir... Clar, i són tones d’in-
formació el que hi ha aquí. Llavors, dius: «Bé, no hem 
d’inventar més coses.» I això sí que no dóna feina, eh?, 
perquè això s’ha de fer igual; ja s’està fent.

Jo el que vull dir és: no mirem d’amagar coses, sinó 
mirem de donar poca feina. Perquè, home, jo inten-
tava explicar abans que la situació de les fundacions 
és una situació..., que les administracions públiques no 
tenen diners –per tant, no en donen–, i tampoc regulen 
que es pugui fer una política de mecenatge normal en 
termes europeus. Vull dir, estem, realment, absoluta-
ment endarrerits en aquestes històries. Llavors, clar, 
d’on han de sortir els diners de les fundacions per fer 
la seva activitat o per mantenir els seus vuitanta mil 
empleats que jo explicava abans que tenen les funda-
cions més o menys en aquest moment a Catalunya? 
Clar, si no vénen de l’Administració pública i tampoc 
vénen dels privats, siguin empreses, siguin instituci-

ons, siguin persones físiques, d’on han de venir? Diu: 
«No, a més faran molts estadillos i molts papers.» Ho-
me... Una mica, el meu clam seria de dir: «Home, mi-
rem de posar-hi una mica d’ordre, en tot això, no?»

Una altra cosa és la qüestió de les fundacions públi-
ques, que jo l’únic que deia: s’utilitza l’expressió fun-
dació pública, tots sabem més o menys què és, però no 
hi ha una definició jurídica de què és. I és evident per 
a què serveixen, etcètera.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Fàbregas. Senyora Bassols.

La directora del Programa  
de polítiques de transparència

A veure, jo crec que hi ha un aspecte... Quan he parlat 
del tema d’inconstitucionalitat no volia alarmar ningú 
ni molt menys; el que volia dir és que l’Estat espanyol 
vaig llegir en una revista jurídica que es qüestiona-
va la possibilitat, com s’ho qüestiona moltes vegades, 
que Catalunya pogués dictar una norma, o sigui, sobre 
transparència. I concloïa en sentit positiu. El que pas-
sa és que qüestionava algunes coses..., que si el silen-
ci, per exemple. Per què? Perquè precisament es con-
sidera que la llei estatal és una llei bàsica. I, per tant... 
Jo per això els insisteixo tant: «Oh, i aprovin-ho ja.» 
Perquè, molt bé, vostès ara preguntaran: «Oh, els ens 
locals com ho tindran per adaptar-se a la norma? Oh, 
què passarà?» Però és que resulta que la llei estatal, 
que és bàsica –de moment, almenys hem de conside-
rar que és bàsica–, ja ho ha decidit, això. Ja ha decidit, 
segons la interpretació que li dono jo i altres juristes 
amb què he parlat, que entra en vigor al desembre, i 
que es poden adaptar jo crec que els ens locals. No 
ho sé, no ho tinc clar, és horrible la redacció d’aque-
lla disposició, perquè no diu «no entraré en vigor fins 
l’any que ve», no dóna una vacatio. Per tant, encara 
que vostès preguntin a la tarda: «Escolti, quan temps 
necessiten? Serà complicat?», jo crec que tenim la llo-
sa de la llei estatal a sobre nostre.

De manera que per això deia... I hi havia una crítica 
que deia: «Oh, el silenci...» Ja li ho dic, que jo crec que  
he dit que no tenia importància perquè per mi no es 
sustentava de cap manera. Deia que el silenci posi-
tiu no s’aguantava bé i que tenien dubtes –no sé quin 
autor era– d’inconstitucionalitat perquè el de l’Estat 
és negatiu, i és bàsica. Però és que el mateix article 
cinquè de la llei estatal diu: «Jo sóc una llei de mí-
nims. Les comunitats autònomes que vulguin anar tan 
enllà..., com si volen...» Que sembla que vulgui dir: 
«Escolta, doncs, que vagin tan enllà com vulguin. Si 
volen ser molt més transparents i ensenyar el que vul-
guin, doncs, feu-ho.» Doncs, llavors, jo crec que ai-
xò és totalment incompatible amb el fet de renyar-nos 
perquè aquí tinguéssim una llei amb silenci positiu.

Que, per exemple, també qüestiona un tema que és 
més del portal, de la reutilització de les dades, que 
diu: «Per què han de dir sempre reutilitzable?» És que 
no entén que, bé, això és una cosa tècnica, que també 
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la mateixa llei diu que les coses tècniques del portal 
no són bàsiques. O sigui, jo l’únic que volia dir és ai-
xò: que ells van fer un estudi previ, a veure –encara 
no està ni aprovada–..., sobre si podíem dallò; un estu-
di..., hi ha la conclusió que sí, que podem fer això, pe-
rò que ells són bàsics i, en fi, la mateixa llei explica en 
què ells són bàsics i en què podem tirar més endavant.

Llavors, de retruc se m’ha relacionat amb el tema de 
les sancions, que no n’he parlat. Les sancions..., és 
complicada, aquesta pregunta que estan dirigint-nos. 
Escolti, els funcionaris ja estan sancionats, tenen un 
mecanisme sancionador. Jo crec que en puritat –no 
sé què opinarà el meu col·lega– tenen un mecanisme 
sancionador, i normalment els mecanismes sanciona-
dors ho cobreixen tot perquè normalment hi ha una 
descripció de conductes bastant àmplies, no? Diu: 
«Aquell que no-sé-què», o sigui que segur que diu 
«que no compleixi les obligacions derivades de l’exer-
cici del seu càrrec o de les seves funcions amb una di-
ligència ordinària». Segur que hi és. Per tant, de ben 
segur que podrien estalviar-se aquest aspecte i anar 
directament al règim disciplinari dels funcionaris, i a 
més hi han els mateixos òrgans sancionadors.

De tota manera, si es vol... Sempre hi han problemes 
en on comença una responsabilitat disciplinària, on 
comença l’específica..., lex specialis derogat legi ge-
nerali, no? On començaria la responsabilitat d’aquesta 
llei o on hi hauria la d’una altra llei, i on començaria 
la responsabilitat penal. Perquè hi han conductes des-
crites a la Llei de transparència i amb sancions, que 
semblen penals, que jo quan m’ho vaig mirar deia: «El 
que deliberadament i amb malícia falsegi la informa-
ció i tal...» Això..., potser ja no es podria ficar res per-
què s’hauria d’anar a un tribunal de justícia, si es pro-
va això.

Per tant, jo el que trobava..., l’únic que els volia co-
mentar i me n’he... Això jo penso que han de ser vos-
tès, que han de decidir si volen insistir a posar una 
responsabilitat pròpia dels funcionaris, però crec que 
estan coberts, i que poder seria més fàcil. Perquè, si 
no, tenim el problema del bis in idem, que es comen-
ça una sanció en el règim aquest (sona el senyal acús-
tic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) 
–ja estic–, una sanció en el règim específic, i a vega-
des una responsabilitat penal, que són tres, i sempre se 
n’han de paralitzar almenys dues, perquè primer s’ha 
d’esbrinar si és penal, no?, i ja no es pot condemnar 
més que en una via.

I després el que sí que els volia dir és que el redactat 
de les sancions penso que pot produir una certa inse-
guretat jurídica. Jo insistiria: hi han tipus que sem-
blen objectius. El que no doni la informació. Clar, ne-
cessitarem un període d’adaptació; encara que hi hagi 
molt bona fe i tothom s’esforci, i pensem en el mi-
llor dels casos. Jo crec que les sancions sempre han 
de revestir..., i jo m’he estat mirant la jurisprudència, i 
penso que és completament possible parlar de «culpa 
greu» o «dol» al principi, a l’encapçalament del me-
canisme sancionador. Perquè, sobretot, funcionaris 
que els sancionis... Hi han alguns articles que semblen 
objectius; és el que he vist. Hi ha una mala tècnica, 
per mi, o un descuit, que diu «el que no doni la infor-

mació». Bé, amb dol, o amb culpa. Clar, si no la dóna 
perquè..., no ho sé, perquè està malalt o per qualse-
vol... Jo crec que hauríem de donar una certa segure-
tat jurídica, perquè el que hem de tenir és funcionaris 
que treballin i ho facin bé, i no gent que s’espanti. No 
ho sé...

I res més.

El vicepresident

Gràcies, senyora Bassols. Senyor Genovès.

El director general d’Atenció Ciutadana i Difusió

Sí, gràcies. Bé, aniré..., agrupo una mica les pregun-
tes, perquè em sembla que n’hi ha una que és bastant 
recurrent, que és la principal, que és què fem amb ai-
xò del portal; si en fem un, si s’integra, si no s’integra, 
si tenim capacitat tècnica per fer aquesta integració, 
etcètera. Aquesta potser és la mare dels ous, és potser 
la qüestió central.

A veure, a nosaltres el que ens preocupa és el concepte 
aquest de «portal integrat» –de portal integrat. Estem 
d’acord a fer un portal únic. Jo crec que això és l’ob-
jectiu de la llei i, per tant, doncs, estic absolutament 
d’acord amb el text, que s’ha de garantir i s’ha de faci-
litar l’accés a la informació per part de la ciutadania. 
Per tant, el que no és de rebut és que el ciutadà hagi 
d’anar a trenta-sis adreces diferents per trobar aques-
ta informació. Per tant, a mi em sembla molt adient i 
molt oportú que hi hagi aquest portal únic, amb inde-
pendència que si una institució, un ajuntament, l’ajun-
tament ics o la diputació i grega, estan en condicions 
i ells creuen oportú també tenir el seu portal; evident-
ment, jo crec que això no molesta en absolut, no és in-
compatible una cosa amb l’altra.

Però el que jo vull referir és que si el concepte «por-
tal d’integració» vol dir que hem de construir un sis-
tema d’informació integrat, que serveixi per al conjunt 
d’administracions, aquí és on trobo jo la dificultat. 
Perquè construir un sistema d’informació integrat és 
una tasca titànica –titànica. Per tant, nosaltres el que 
plantejaríem és dir: escolta, aprofitem les eines que te-
nim actuals, com és la plataforma de contractació... 
Que, evidentment, un dels elements bàsics i nuclears 
de la llei és aquesta traçabilitat de l’euro, no? Molt bé, 
doncs, en qüestions econòmiques de contractació o 
de convenis ja tenim les plataformes adequades; per 
tant, incorporem-hi les institucions que faltin i, a par-
tir d’aquí, la qüestió aquella de fer un cercador amb 
un clic i dir: «Escolti, l’empresa ics o la i grega quins 
contractes han tingut amb el conjunt de les adminis-
tracions?», això ja ho tindrem.

Però això no va tan enllà com la qüestió de portal inte-
grat, almenys és com jo ho veig. Un portal integrat vol 
dir que el portal és el responsable de totes i cadascuna 
de les informacions..., de la informació que té recolli-
da. I, per tant, escolteu, jo no em veig capaç de donar 
fe del fet que les dietes o els sous que s’han publicat 
de l’Ajuntament de Matafaluga de Dalt, doncs, siguin 
correctes o no siguin correctes. M’explico? És a dir, hi 
han diferent nivells –diferents nivells.



Sèrie C - Núm. 508 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 45  42

La qüestió de la traçabilitat la podem tenir absolu-
tament resolta amb això que els deia. Però més en-
llà d’això, hi han qüestions, hi han continguts el 
responsable dels quals ha de ser el propietari de la 
informació, per tant el propietari de l’ajuntament, de 
la diputació, de les universitats públiques, no?, es-
tem parlant també de..., ens les deixem, però l’àmbit 
d’aplicació també incorpora les universitats públiques. 
Vull dir, cadascú ha de ser responsable de la informa-
ció que publica.

Dit això, evidentment que en el portal únic hi ha d’ha-
ver un redireccionament. I evidentment que a través 
del portal únic tu pots arribar, i has de poder arribar a  
la interoperativitat, sí senyora. Has de poder arribar  
a l’ajuntament, a la diputació..., llavors sí, d’acord? 
Per tant, aquest era el plantejament que jo volia trans-
metre.

El tema de l’escletxa digital, absolutament d’acord 
amb el senyor Mena. Vull dir que això és una qües-
tió que sí que s’ha de tenir en compte i, per tant, hi ha 
d’haver els sistemes adequats, doncs, perquè una per-
sona que no tingui accés al 2.0 o que no tingui accés 
als mitjans digitals, pugui també tenir accés a aquesta 
informació de forma presencial, mitjançant les OAC 
–les oficines d’atenció ciutadana–, etcètera. Per tant, 
absolutament d’acord, coincidim en això.

La qüestió de les evasions patrimonials. A veure, això 
potser és una mica una dèria més personal, eh?, se-
nyora Calvet, si m’ho permet, però, a veure, el plan-
tejament que hem fet a la Generalitat és... Ja hi ha un 
registre de declaracions patrimonials; hi és, existeix, 
està a la Secretaria de Funció Pública i Administració. 
Llavors, el plantejament que hem fet és: aquesta infor-
mació, ara per ara, és una informació privada; és una 
informació privada que està en dipòsit a la Secretaria 
de Funció Pública. Llavors, el plantejament que hem 
fet des del portal és dir: «Escolteu, per detectar algun 
tipus de qüestió anòmala, és suficient –i és necessa-
ri, però és suficient– veure quina variació patrimonial  
hi ha hagut entre el moment que tu prens possessió 
d’un càrrec i el moment en què tu cesses.» És a dir, a 
mi, que quan un conseller o un alcalde o un alt càrrec 
prengui possessió del seu càrrec tingui una casa i tres 
pàrquings, a mi sincerament m’és igual –m’és abso-
lutament igual–, entra potser, fins i tot –no s’ho pren-
guin malament–, dintre del món de la premsa rosa; és 
a dir, un pàrquing, tres pàrquings..., molt bé. Ara, si 
aquest conseller o aquest alcalde, quan ha acabat el 
seu mandat, en lloc de tres pàrquings en té dos-cents, 
home, aquí sí que vol dir que ha passat alguna cosa i, 
per tant... Jo em referia més al fet que la informació 
valuosa, de valor afegit..., el valor afegit d’aquesta in-
formació és quina variació hi ha hagut entre el dia que 
et nomenen i el dia que cesses. M’explico? És aquesta 
la informació de valor afegit. Que en el moment que 
sigui nomenat tingui un pàrquing o en tingui tres... Ve 
publicant-ne la variació; la variació entre el dia del no-
menament i el dia del cessament.

I, per últim, el tema dels funcionaris. Bé, jo potser no 
m’he expressat prou bé, senyor Calbó. Jo en el que vo-
lia posar èmfasi és en el fet que diferenciéssim abso-
lutament el que són els alts càrrecs del que és el fun-

cionari, el treballador públic. Vull dir, el treballador 
públic s’ha de poder..., s’ha de regir per la normativa 
sancionadora habitual de la funció pública. La Núria 
hi ha fet referència i ho ha fet molt bé. Jo no sóc ju-
rista, ella ho ha fet molt millor. És a dir, ja hi ha a 
la normativa de funció pública el règim sancionador. 
I un funcionari ha de complir la llei de la transparèn-
cia com ha de complir la Llei de contractes o la Llei 
de procediment administratiu. Em referia més que re a 
aquest àmbit concret.

El vicepresident

Molt bé. Gràcies, senyor Genovès, senyor Fàbregas, 
senyora Bassols.

Als diputats i diputades: portem trenta-cinc minuts de 
retard, i ho reprendrem a les quatre. Jo els demano que 
siguin acurats en el temps de les intervencions, per-
què, si no, hi ha convocats compareixents a les qua-
tre..., per tal de ser respectuosos respecte a ells.

Per tant, seguim amb el senyor Lluís Cermeno... Bé, 
acomiadem. Moltes gràcies per haver-hi assistit i per 
haver comparegut. Moltes gràcies.

(Pausa llarga.)

Compareixença
de Lluís Cermeno Martorell, secretari de la 
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (tram. 353-00797/10)

Donem la benvinguda al senyor Lluís Cermeno i Mar-
torell, secretari de la Comissió Nacional d’Accés, Ava-
luació i Tria Documental, i al senyor Joan Soler Jimé-
nez, president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de 
Documents de Catalunya.

Tindran una intervenció inicial de deu minuts, que els 
demanem que sigui el més acurada possible al temps. 
Repeteixo als diputats i diputades, per respecte a l’ini-
ci de la sessió de la tarda a les quatre i poder ser pun-
tuals... I després una rèplica de cinc minuts..., bé, un 
posicionament per part dels grups parlamentaris de 
cinc minuts, i una rèplica seva de cinc minuts amb què 
donarem per closa la compareixença.

Per tant, sense més dilació, comencem amb el senyor 
Lluís Cermeno.

El secretari de la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(Lluís Cermeno Martorell)

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, bé, la meva intervenció és en nom de la Co-
missió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de Docu-
ments. «La columna vertebral d’un govern transparent 
i que ret comptes és una bona gestió de documents. En 
poques paraules: el Govern no pot ser transparent si 
no pot conservar i no pot trobar els seus documents.» 
Aquesta cita es troba al Pla de govern obert 2014-2016 
dels arxius nacionals dels Estats Units, i és una mos-
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tra de com actualment les administracions dels go-
verns democràtics d’arreu del món estan vincu lant 
la gestió de documents a la transparència. Una con-
seqüència d’aquesta tendència és que les legislacions 
que regulen els arxius s’estan adaptant a aquests nous 
marcs, tal com succeeix avui a Catalunya amb la Pro-
posició de llei de transparència.

En la gestió de documents és clau establir els períodes 
de conservació dels documents i del seu règim d’ac-
cés. A Catalunya, l’autoritat que determina aquesta 
normativa és la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació 
i Tria de Documents, segons estableix la Llei 10/2001. 
Atès que la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern pot influir en les 
funcions de la comissió nacional, aquesta, en la reu-
nió plenària del dia 23 de juliol de 2014, va emetre un 
acord, amb l’abstenció del vocal representant de l’Au-
toritat Catalana de Protecció de Dades, en què traslla-
dava als grups parlamentaris unes observacions a la 
proposició de llei, i que seran les que jo us exposaré en 
nom de la comissió.

Voldria remarcar que les aportacions de la comissió es 
presenten en tot moment en clau de complementarietat 
amb les funcions que es preveuen per a la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
però també amb la voluntat de fer evident que les pos-
sibles modificacions que es puguin acordar no produ-
eixin disfuncions en un sistema que actualment està 
funcionant correctament i que considerem que caldria 
potenciar.

Què és la comissió? La comissió és un òrgan col·legiat 
de caràcter tècnic, exclusivament tècnic, adscrit al De-
partament de Cultura. Està integrat per disset vocals, 
sota la presidència del director general d’Arxius, Bi-
blioteques, Museus i Patrimoni. Tot i que és un òr-
gan creat per la Llei d’arxius –Llei 10, d’arxius i do-
cuments–, no és com es podria pensar un organisme 
purament arxivístic. Així, les vocalies es reparteixen, 
gairebé al 50 per cent, entre tècnics d’arxius i vocals 
d’altres disciplines. En el grup de vocals de profes-
sionals dels arxius, hi són representades les diverses 
administracions –Generalitat, Administració local–, 
amb dos vocals designats per les dues entitats muni-
cipalistes de Catalunya, i les universitats. Al grup de 
tècnics hi ha representants del Col·legi de Secretaris 
d’Administració Local, l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, el Gabinet Jurídic de la Generalitat, 
de les tecnologies de la informació –en aquest cas, del 
Consorci Administració Oberta–, i del món acadèmic 
–en aquest cas, una professora de la universitat, de 
dret administratiu, i un professor universitari d’histò-
ria contemporània.

Com hem vist, la comissió té una composició multi-
disciplinària, concebuda per afrontar les seves princi-
pals missions, que són la de determinar el temps que 
s’han de conservar els documents que generen les ad-
ministracions públiques, i la de determinar el seu rè-
gim general d’accés. La comissió disposa d’una meto-
dologia que té com a finalitat avaluar sistemàticament, 
i des dels diversos punts de vista –jurídic, fiscal, admi-
nistratiu, informatiu, científic, etcètera–, la informació 
continguda en els expedients, documents o registres 

públics. I hi volem insistir: la informació continguda 
en aquests documents. I aquests documents poden es-
tar en paper o poden ser electrònics, però avaluem in-
formació, no?

Les resolucions de la comissió s’integren a l’ordena-
ment jurídic, en ser aprovades pel conseller de Cultu-
ra, en aquest cas, en forma d’ordre. Són les que co-
neixem com a taules d’accés i avaluació documental. 
Així, des de l’any 94, ja, la comissió ha estat emetent 
normatives sobre el termini de conservació de docu-
ments, i és a partir de l’any 2008 que va afegir la fun-
ció de fixar el règim general d’accés. La seva acció 
ha permès disposar d’un corpus normatiu de vint or-
dres, que comprenen un total de 750 taules d’avalua-
ció i accés documental. Cada taula, perquè ens enten-
guem, regula un tipus específic de procediment. Els 
posaré un exemple molt senzill: expedients personals 
d’alumnes de llars d’infants. Aquesta taula regula que 
durant un any, quan ha acabat l’infant la seva estada a 
la llar, s’ha de destruir aquesta documentació, i regula 
que és, diguem-ne, d’accés restringit, evidentment, hi 
han dades personals importants. Per tant, aquí, men-
tre aquesta funció estigui vigent, i mentre hi hagin 
llars d’infants, els diversos municipis aniran aplicant 
aquesta disposició. És una miqueta el que la senyora 
Bassols demanava: un marc. Doncs, el frame, aquest 
marc, el tenim a la taula.

Així mateix, la comissió actualment té la funció 
d’atendre reclamacions d’accés dels ciutadans. Per 
tant, tenim ara..., hem fet reclamacions d’accés dels 
ciutadans; ciutadans que consideren que les adminis-
tracions públiques han vulnerat el seu dret d’accés. 
Des de l’any 2009, en aquest cas, només hem resolt 
vint-i-un dictàmens d’accés de casos contingents, a 
petició de ciutadans, i inclús de les mateixes adminis-
tracions públiques que volen un criteri de com actuar. 
Tota aquesta informació la teniu penjada al web.

Creiem, doncs, que la gestió de l’avaluació i l’accés 
dels documents que es desenvolupa a Catalunya res-
pon a unes característiques que val la pena que tin-
gueu en compte. El sistema presenta els avantatges 
següents. Harmonitza l’aplicació de la Llei orgànica 
15/99, de protecció de dades personals, tant en l’esta-
bliment dels terminis de conservació dels documents 
–i aquí hi ha una gran interrelació entre aquesta nor-
mativa en protecció de dades–, com sobretot en la de-
terminació del règim d’accés a conseqüència de les 
eventuals limitacions per la presència de dades per-
sonals. Promou la racionalització i també la segure-
tat jurídica, atès que permet l’eliminació controlada de 
documents sense cap valor administratiu, fiscal, jurí-
dic o informatiu, i també identifica la documentació 
que ha de ser conservada i que passarà a formar part 
del patrimoni documental català.

També fa més eficient el dret d’accés, atès que en con-
cretar el règim general, com us he explicat abans, a 
aplicar als documents i expedients, serveix de refe-
rència normativa a les administracions que han de 
resoldre casos concrets de peticions o reclamacions 
d’accés. És un sistema transparent, atès que les dis-
posicions es publiquen al diari oficial, i tant el procés 
d’avaluació com el d’eliminació de documents estan 
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sotmesos a traçabilitat i supervisió, tant interna de la 
mateixa Administració –és a dir, l’arxiver no pot ac-
tuar sense la supervisió dels seus serveis–, com de la 
mateixa comissió nacional, que controla com s’ha es-
tat fent aquesta disposició i aquestes operatives.

Un cop definida l’acció de la comissió molt sintèti-
cament, passem a motivar les propostes de modifica-
cions a la Proposició de llei que presentem al presi-
dent de la comissió. En concret, són només sobre la 
disposició derogatòria única. En concret, es dema-
na la no-derogació dels articles 34, 35 i 36 de la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, que 
consten a la disposició derogatòria única de la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern. En canvi, es proposa que 
es derogui l’article 19.2.a, segon i tercer, de la Llei 
10/2001, de 13 juliol, d’arxius i documents.

Tot seguit us referim els arguments que justifiquen 
des del nostre punt de vista aquestes modificacions. 
Es proposa mantenir l’article 34.3 de la Llei 10, sobre 
l’emissió, per part de la comissió, d’informes no vin-
culants relatius al dret d’accés a la petició de les admi-
nistracions públiques catalanes; una funció que no té 
assignada, en aquest projecte, la Comissió de Garan-
ties de Dret d’Accés a la Informació Pública. És a dir, 
quan una administració, davant d’un cas que pot ser 
comú, ens demana com actuar. Per exemple, va pas-
sar amb el projecte Trencadís que va impulsar l’Ins-
titut d’Estudis Demogràfics de l’Autònoma, que volia 
investigar sobre padrons. Llavors, sobre un mateix cas 
nosaltres vam poder resoldre, i totes les administra-
cions a les quals es demanava aquell accés al padró 
municipal podien actuar sota un mateix paràmetre. 
I, per tant, aquest és el nostre posicionament: davant 
d’un cas, que ens puguin consultar.

Considerem essencial mantenir –aquí sí, aquest és es-
sencial– l’article 34.4 de la Llei 10, atès que és el pre-
cepte que habilita el Govern de la Generalitat a emetre 
normativa sobre el règim general d’accés a la docu-
mentació, vinculant-la a l’avaluació documental. Com 
s’ha exposat abans, aquesta normativa jurídica es ma-
terialitza en ordres d’aprovació de taules d’avaluació i 
accés documental; unes disposicions que són una de 
les claus de volta del sistema de gestió de documents. 
I, és més, aquí entrem en aquell..., hi ha hagut un de-
bat avui, també, sobre com administrativament po-
dem fer normes. Nosaltres entenem que les taules és 
una norma que correspon al Govern, o a l’òrgan que 
decideixi el Govern de la Generalitat, però que són 
norma jurídica que l’ha d’emetre un departament de 
la Generalitat.

Es proposa mantenir l’article 34.5 de la Llei 10/2001, 
relatiu a la publicitat de les limitacions a consulta de 
documents custodiats en centres integrats en el siste-
ma d’arxius de Catalunya. Es considera que aquesta 
previsió que té la llei afavoreix la transparència, en in-
formar les persones interessades de les possibles limi-
tacions a l’accés, com per exemple poden ser les esta-
blertes al mateix article 23.3 de la Proposició de llei 
de transparència. Per tant, creiem que és complemen-
tari, no creiem que s’hagi de derogar.

Es proposa mantenir els articles 35.3 i 35.4 de la Llei 
10, relatius al suport amb què s’ha de facilitar l’accés 
als documents, així com recursos i mitjans dels que 
s’ha de dotar les administracions públiques i els ar-
xius integrats als sistema d’arxius de Catalunya, per 
facilitar l’exercici del dret d’accés als documents per 
part dels ciutadans. Difícilment podrem fer l’accés, 
materialitzar l’accés, si els ajuntaments..., alguns ajun-
taments de deu mil habitants encara no tenen respon-
sable d’arxiu, o en alguns òrgans importants de la Ge-
neralitat tampoc en tenim. Per tant, aquests mínims 
s’han de poder complir, i això és el que la llei ens està 
recordant. Per facilitar l’accés hem de tenir recursos, 
que no només són portals –perdoneu, eh?

Es considera imprescindible que no es derogui l’arti-
cle 36.1 –aquest també és molt important–, sobre ter-
minis llargs d’exclusió de consulta de documents. To-
tes les administracions internacionals disposen d’uns 
terminis màxims per a l’obertura a la consulta pública 
dels seus documents, que actuen per defecte si no hi 
ha una llei que disposi un termini inferior o la seva 
lliure consulta. Això, per exemple, està també recollit 
als principis d’accés als arxius del Consell Internacio-
nal d’Arxius, que es van aprovar fa un parell d’anys, 
que fixen que tots els governs han de tenir un termini 
públic i concret de finalització de la restricció. Actual-
ment, en el cas català el termini general és de trenta 
anys, que podria desaparèixer d’acord amb la redacció 
de l’article 22.2 de la proposició de llei, on s’estableix 
que els límits del dret d’accés es consideren temporals 
si així ho estableix la llei que els regula, i mentre es 
mantinguin les raons que en justifiquin l’aplicació. En 
la pràctica, ens podem trobar que una llei específica 
no estableixi un límit temporal d’accés concret, com 
succeeix habitualment en el nostre ordenament jurí-
dic, del qual es podria derivar una situació no volguda 
d’opacitat de l’Administració, atès que la interpretació 
de la restricció d’accés que realitzi cada organisme, o 
cada Administració, en cada cas pot ser subjectiva. Es 
considera, doncs, que l’actual termini màxim de tren-
ta anys és una garantia per a l’accés, atès que passat 
aquest termini els documents han de ser lliurement 
consultables.

El segon cas de límit d’accés, que regula el 36.1 de la 
Llei 10, es refereix a la consulta de documents amb 
dades personals que poden afectar la seguretat, honor 
i intimitat de les persones. La llei estableix un termini 
de vint-i-cinc anys de la mort de la persona, o, si no 
se’n coneix la data, cinquanta anys de la producció del 
document. Aquesta regulació deriva de la Llei estatal 
16/85, del patrimoni històric espanyol, que no ha estat 
derogada per la Llei 19/2013; per tant, és vigent. Ai-
xí, la derogació de l’article 36 de la Llei 10, en aquest 
cas, podria no tenir cap efecte pràctic, atès que les ad-
ministracions –i ja estic, eh?– haurien de complir de 
forma substitutòria amb el que estableix la normativa 
estatal. Per tant, sí, deroguem, però hauríem d’aplicar 
el que encara està vigent a la Llei del patrimoni histò-
ric espanyol.

I finalitzo aviat. En un altre sentit, i per no entrar en 
conflicte amb les competències de la Comissió de 
Garanties del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
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caldria derogar els apartats segon i tercer de l’article 
19.2.a de la Llei 10/2001, en els quals s’estableix que 
la comissió nacional té competències d’emetre infor-
mes sobre reclamacions de persones i d’entitats públi-
ques i emetre informes sobre derogacions singulars de 
normativa d’accés.

En resum: considerem que mantenir els articles abans 
esmentats de la Llei 10/2001 i derogar l’article 19.2.a, 
segon i tercer, permetria clarificar molt millor les fun-
cions i accions d’ambdues comissions, cosa que hauria 
de derivar en un escenari de complementarietat i in-
teractuació. Així, la capacitat normativa de la comis-
sió ha de permetre a la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés que pugui resoldre amb major eficàcia les re-
clamacions d’accés dels ciutadans. En sentit invers, 
quan la Comissió de Garantia del Dret d’Accés resol-
gui reclamacions que no hagin estat avaluades, hauria 
d’informar d’aquesta circumstància a la comissió na-
cional per tal que procedís a requerir l’avaluació per 
l’ens que li pertoca.

Com a darrera reflexió, voldria que es tingués en 
compte, a l’hora de decidir sobre les propostes que els 
hem fet, que el sistema d’avaluació d’accés als docu-
ments integra aquests dos aspectes, l’avaluació i l’ac-
cés, que són clau en la gestió de documents. Creiem 
que la comissió és un instrument que amb la seva nor-
mativa facilita l’accés a la informació continguda en 
els documents. És una normativa que redueix la dis-
crecionalitat i permet als arxivers de les administra-
cions públiques, que al capdavall són els professionals 
que els han d’implementar, el sistema, doncs, amb què 
puguin actuar amb seguretat.

No voldria finalitzar sense deixar constància que l’ac-
ció de la comissió té com a missió principal contribuir 
a la construcció d’una part de la memòria col·lectiva 
del país, més enllà inclús de la memòria institucional, 
i fer-la accessible als ciutadans. Seguim el que Terry 
Cook, professor i arxiver canadenc, i un dels referents 
internacionals de l’arxivística contemporània, va es-
criure: «Els arxivers desenvolupen les metodologies 
de valoració que millor reflecteixen una imatge pre-
cisa dels valors socials, mitjançant un intent conscient 
de documentar tant la funcionalitat del Govern com 
les seves polítiques concretes, i en especial mitjançant 
la documentació de nivell d’interacció entre ciutadans 
i el funcionament de l’Estat; com els ciutadans accep-
ten, refusen, protesten, apel·len, canvien, modifiquen i 
al seu torn influeixen en les polítiques vigents i com 
estan influïts per aquestes.»

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Cermeno.

Compareixença
de Joan Soler Jiménez, president de 
l’Associació d’Arxivers - Gestors de 
Documents de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon 
govern (tram. 353-00777/10)

Senyor Soler...

Joan Soler Jiménez (president de l’Associació 
d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya)

Bé; gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu-
tats, veuran que alguns dels punts que plantejaré en la 
meva breu intervenció apunten i connecten molt amb 
la intervenció del senyor Cermeno, perquè, al cap i  
a la fi, parlem d’aspectes molt semblants, que són els 
que volem reforçar en la Llei de transparència. Des-
prés de la meva intervenció, els donaré tot un seguit de 
documentació que actualitzen..., documentació que ja 
els vàrem presentar en el seu moment, però adaptada 
al text final. D’acord? És un document extens i un re-
sum executiu perquè els faciliti, doncs..., bé, propostes 
concretes d’esmena que farem.

La meva intervenció es resumeix en cinc aspectes, que 
entenem, doncs, que poden millorar aquesta llei.

El primer de tots és, creiem, tècnic, però força útil, 
que seria clarificar el mateix concepte d’«informació» 
i ampliar-lo amb una definició precisa, també, de «do-
cumentació». És un concepte que no apareix pràc-
ticament en la llei proposada, i que pensem que se-
ria útil de posar-l’hi, bàsicament perquè ens permeti 
connectar amb altra legislació ja existent, en què es 
parla obertament de «documentació pública», com 
és la Llei d’arxius i documents. Quan el ciutadà apel-
larà a un accés a la informació? Quan sigui informa-
ció? Quan sigui document públic? Quan és cada co-
sa? Aleshores, per evitar confusions, la teoria indica 
que ja existeix una gènesi molt clara entre el que són 
les dades, la informació i els documents, i que tots, al 
cap i a la fi, són útils per retrobar aquesta informació. 
Aleshores, mencionar-ho explícitament no seria, di-
ríem..., rebut, seria, penso, molt útil. De fet, a l’article 
13 o a l’article 11 de la llei es parla, dins de l’articulat, 
de documents, no?: «Es presentaran documents de di-
ferents característiques.» Per tant, hi és present; hi és 
present, aquest principi. Veuran en la proposta d’es-
menes on incorporaríem el concepte de «documenta-
ció», en aquest sentit.

I és clau, el tema de documentació, per un dels as-
pectes que s’ha mencionat més aquest matí i que es 
menciona també fora, que és el tema de la traçabilitat. 
Efectivament, la traçabilitat de l’acció política és útil, 
però al que nosaltres apel·lem és a la traçabilitat d’on 
resideix aquesta informació. És a dir, una cosa és fer 
publicitat activa, però no deixa de ser publicitat, i l’al-
tra cosa és saber que aquella informació que presen-
tem de manera pública té un referent fiable, autèntic, 
exacte, precís, a l’interior de l’organització. I retrobar 
aquest origen és un element pensem que cabdal. La 
mateixa Llei 11/2007, que regula l’Administració elec-
trònica a nivell estatal, ja mirava d’oferir un mecanis-

Fascicle segon
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me que vinculés aquella informació que es donava al 
ciutadà amb els seus originals a nivell intern, bàsica-
ment perquè no tinguessin la sensació que havia estat 
maquillat o reelaborat, que és l’ús dels codis segurs 
de verificació. En tenen un exemple en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat, en què utilitza un codi de veri-
ficació electrònic, utilitza aquest concepte, i és perquè 
permet, simplement amb aquell codi, anar a buscar on 
resideix aquest original que dóna, hi insisteixo, fiabili-
tat a tot el procediment. Això no és burocratitzar més 
els sistemes, sinó simplement aplicar una cosa que ja 
és senzilla de fer si l’organització disposa d’un sistema 
de gestió de documents, que ara en parlarem.

Per acabar, sobre el concepte de «documentació públi-
ca» apel·lo al conveni del Consell d’Europa, que és un 
document que l’Estat espanyol no ha subscrit –i és dels 
pocs estats que no l’ha subscrit encara–, però que no 
parla pròpiament d’accés a la informació, sinó d’accés 
a la documentació pública. I defineix document públic 
com a «tota informació enregistrada de qualsevol for-
ma, elaborada o rebuda, i en possessió de les autoritats 
públiques». És a dir, marca l’èmfasi en aquest origen; 
la informació al cap i a la fi no viu en un núvol, enca-
ra que ens ho venguin així certes instàncies informà-
tiques, sinó que sempre té una realitat documental en 
alguna banda. Aleshores, el que nosaltres proposem és 
activar els mecanismes perquè aquesta realitat docu-
mental sigui oberta i clara.

Per poder-ho fer reclamem que la llei especifiqui  
de manera més clara la necessitat d’aquest sistema de 
gestió de documents, que no és un concepte inventat 
sinó que és un concepte també definit a l’article 7.1 de 
la Llei d’arxius i documents i que està molt ben de-
finit. La cosa més semblant que trobem a la Llei de 
transparència que ens pot connectar amb aquesta es-
tructura, entesa aquesta estructura com aquell sistema 
que controla, vehicula i localitza on es troba qualse-
vol tipus de document a l’interior de qualsevol orga-
nització pública... No és poc, eh? És un instrument 
d’aquests, quan diuen..., ara fa un moment, el senyor 
Genovès ha dit que caldria una tasca titànica per re-
organitzar internament aquestes coses. Bé, si no se 
sap que hi ha sistemes de gestió de documents més o 
menys implantats que això ja ho tenen més o menys 
resolt. La perfecció no és mai del tot possible, però 
existeixen aquests sistemes força en marxa en molta 
Administració pública catalana.

El concepte que més s’assembla a la llei està en l’arti-
cle 5.2, on es parla d’un sistema integral d’informació 
i coneixement en format electrònic. Un sistema defi-
nit amb aquest concepte, però que en la mateixa llei 
no està definit enlloc com ha de ser això. És simple-
ment una suposició, que tot ha d’estar integrat i tot ha 
d’estar cohesionat per afavorir aquesta interoperabili-
tat tan desitjada.

En la proposta d’esmenes que us presentem, sense 
grans modificacions ensenyem com podríem intro-
duir el concepte de «sistema de gestió de documents» 
en aquest principi. I és que no costa res dir les coses 
pel seu nom. El senyor Cermeno feia menció ara del  
memoràndum de Barak Obama de l’any 2011, del 
Managing government records, a on es defineix cla-

rament que el backbone, diguem-ne, el pal de paller, 
o la paret mestra, diguin-ho com vulguin, del govern 
obert està en una bona gestió dels documents. Bé, pot-
ser Barak Obama està molt allunyat; però, bé, si ho 
diu deu ser perquè també deu tenir bons assessors en 
aquest sentit, no? Penso que no és gratuït poder millo-
rar el text amb aquesta menció.

He parlat abans de potenciar la traçabilitat. Sense 
grans modificacions en l’articulat actualment, doncs, 
en tràmit, fem tot un seguit de propostes on simple-
ment afegim punts en l’apartat de publicitat activa, on 
es fan llargues llistes de quina és la informació que 
volem que, això, sigui publicitada, que el ciutadà sàpi-
ga quina hi ha i pugui, diguem-ne, fiscalitzar o simple-
ment informar-se. Apuntem alguns llocs on podríem 
aportar aquells instruments dels sistemes de gestió de 
documents que permeten una visió gairebé completa 
de tota aquella informació que té una organització i 
que, per tant, obre de bat a bat, de cara al ciutadà, tot 
allò que pot arribar a saber. No es tracta de fer una se-
lecció d’informació que permeti... –com dir-ho?–, que 
permeti complir amb els criteris de transparència in-
ternacional; no: es tracta d’obrir instruments, com ara 
el quadre de classificació corporatiu –classificació de 
documents–, el calendari de conservació i eliminació, 
el quadre de seguretat i accés, els vocabularis de me-
tadades, els registres d’eliminació de documents, els 
catàlegs de procediments, catàlegs fins i tot d’expedi-
ents convenientment anonimitzats. Hi ha molta infor-
mació a l’interior de les organitzacions, i tota aquella 
que es vehicula a l’actualitat en els portals de publici-
tat activa és un percentatge francament reduït de tot 
allò que es podria arribar a saber. No cal fer unes llar-
guíssimes llistes, sinó simplement aportar aquests ins-
truments que allà on hi ha sistemes de gestió de docu-
ments i arxivers, la gran majoria, doncs, ja els tenen 
més o menys implementats. O sigui que no és feina 
que s’hagi de fer de zero, sinó que ja se’n disposa.

Amb relació a la Comissió Nacional d’Avaluació, Ac-
cés i Tria Documental, que només apareix a la Llei de 
transparència per derogar-ne algunes de les seves fun-
cions; sens dubte, el senyor Cermeno ha explicat amb 
molt detall quines són les seves funcions. Nosaltres 
proposem que no hi hagi una derogació així oberta, 
eh?, tal com s’ha plantejat, sinó que es faci cas al de-
tall de cada un dels articles que s’ha proposat, doncs, 
pròpiament, des del Departament de Cultura i des de 
la mateixa comissió, perquè n’hi ha alguns que seria 
una insensatesa derogar-los així alegrement. És mi-
llor fer una derogació ben mesurada i ben pautada. 
D’acord?

Hi ha un aspecte que no diria que ens amoïna, però 
sí que necessitaria més claredat en aquesta llei, i és, 
en primer lloc, tenint en compte que no acabaríem de 
derogar alegrement els articles 34, 35, 36, i que la Co-
missió Nacional d’Avaluació, Accés i Tria Documen-
tal continuaria, doncs, amb la major part de les se-
ves funcions i la seva bona capacitat, com s’integraria 
el seu treball amb el que és la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació. Bé, nosaltres plan-
tegem tres escenaris. Un escenari que seria: es crea 
aquesta comissió de garanties, es crea una comissió 
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tècnica que li doni suport i, en paral·lel, continua exis-
tint aquesta comissió nacional, una dependent del de-
partament on es pressuposi o on es defineixi, i l’altra 
dependent, com en depèn, del Departament de Cultu-
ra. Bé, el més probable, si no hi ha algun aspecte de 
la Llei de transparència que permeti un vincle molt 
més clar, és que cada comissió vagi per la seva ban-
da. I no..., diguem-ne, hi han molts casos de comis-
sions que van, per la seva banda, regulant coses molt 
semblants, regulant coses sensibles, com és l’accés a 
la informació.

Un segon escenari seria aprofitar la Llei de transpa-
rència i exigir, o demanar que la Comissió Nacional 
d’Avaluació, Accés i Tria i la comissió de garanties 
estiguessin vinculades, doncs, per reglament, i que es 
digués: «Reglamentàriament aquestes dues comissi-
ons treballaran funcionalment de manera, doncs, col-
legiada i per un objectiu comú.»

El tercer escenari seria adscriure orgànicament una 
cosa en l’altra. I la Comissió de Garantia de Dret d’Ac-
cés a la Informació, doncs, s’ubiqui on es decideixi 
per decret, o si la llei al final ho decideix, i que la Co-
missió Nacional d’Avaluació i Accés també es vincu-
lés orgànicament a això.

Creiem que el treball conjunt de les dues comissions 
enfortiria molt més tant la capacitat normativa com 
l’última instància –que és el que es vol a la comissió 
de garantia–, en la resolució dels problemes, tant del 
règim d’accés com del dret efectiu d’accés a la infor-
mació.

I, per acabar, molt ràpidament –ho trobaran, com els 
dic, en les esmenes molt detalladament–, disposar 
en aquests articles la menció específica de les taules 
d’avaluació, accés a la documentació. Bàsicament, 
perquè hi ha una qüestió pràctica, que a vegades sem-
bla poc glamurosa, però que ha sigut molt útil i que 
permet realment entendre quina és la gran funció de 
triar bé què és allò que es conserva i què no es conser-
va, tant per al patrimoni com per al bé comú. I és que 
aplicar aquestes taules d’avaluació ha permès oxige-
nar els grans volums de documentació que generen les 
administracions públiques, i que allò que es preservi 
sigui realment conscient, sigui realment enriquidor, 
pugui servir per resoldre accions jurídiques, però pu-
gui servir, també, per al que és el coneixement futur i 
el patrimoni i el coneixement del nostre passat.

I, ja els dic, amb tot el material que els donaré, crec 
que complementaré també les meves paraules.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Soler. Comencem el posicionament 
dels grups parlamentaris. Senyora Calvet, d’Esquerra 
Republicana.

Gemma Calvet i Barot

Moltes gràcies a tots dos per les seves aportacions. I la 
veritat, els direm que ens les estudiarem a fons, atès  
que a més a més han fet el treball de bolcar-les per 

escrit. Nosaltres sabem, des de..., bé, durant tota  
la ponència hem tingut present la Comissió Nacio-
nal d’Accés, Avaluació i Tria Documental, i l’Associa-
ció d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya. 
No estem segurs que l’encaix que hagi pogut tenir en 
el text actual, doncs, a vostès els hagi satisfet; ja es 
veu que no. Per tant intentarem millorar-lo i a veure 
com se’ns acudeix poder coordinar millor les seves la-
bors, que no acullen el cent per cent del que necessita 
la Llei de transparència, però que sí que segurament 
poden, en tot cas, reforçar la tasca d’avaluació, he en-
tès, i la tasca, també, de les delimitacions de criteris al 
dret d’accés.

Per tant, bé, només els puc dir que des del nostre grup 
llegirem atentament els suggeriments, els agraïm molt 
la feina que han fet i la seva disponibilitat, i tractarem 
de plasmar-ho el millor possible.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Continuem, senyora Geli, per part 
del Grup Socialista.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. En el mateix sentit. Han fet aportacions que 
convé reflexionar-les. Aquesta diferenciació entre in-
formació i documentació, que no és menor, diríem; no 
és que sigui contradictori, però s’entén que tota infor-
mació no és documentació, però tota documentació 
és informació. Però no és menor. No és menor, per-
què a més vostès plantegen alguns elements de com 
aquesta llei, que de fet està pensada per a la garantia 
de l’accés a la informació, ha de tenir previs; previs 
que s’han de consolidar i són els que es treballen, que 
són la informació i la documentació. Un sistema d’in-
formació, unes tecnologies de la informació en què 
s’ha d’anar invertint, i l’altra, la seva feina, que és la 
gestió de la informació, més professionalitzada des del 
punt de vista de, fonamentalment, tria documental i 
gestió de la documentació, eh?, o del fons documental 
en alguns aspectes. Perquè, si no tenim bé això previ, 
l’accés... Una altra cosa seria un altre debat que vostès 
han obert, que és l’ús de la informació. En fi, obriríem 
altres debats d’un calat molt important; que els obrim 
molt tangencialment, diríem, quasi gens.

I, finalment, el tema..., a veure si som capaços en el 
text legislatiu. Una cosa és la traçabilitat de la infor-
mació, i l’altra és la traçabilitat de qui dóna la in-
formació i a on es diposita la..., el GPS, diríem, es-
pacial; no ho sé, eh?, d’ús. Això és més fàcil quan 
has de tenir una clau de signatura electrònica –ja ho 
saben vostès–, però en general no és tan senzill. Per-
què això també dirimiria responsabilitats. Per tant, 
intentarem, el nostre grup –vostès són els que en sa-
ben, diríem–..., com la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria Documental encaixa en la pràctica, 
en aquests termes que he comentat, que són previs i 
de procés, el dret a un accés de la informació fiable. 
I que sabem el GPS, diríem, no només dels recur-
sos públics, sinó..., i em sembla un tema totalment 
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substantiu. I que, per tant, tant amb el que ara han 
comentat com amb els seus comentaris per escrit, in-
tentarem aportar, diríem, millores en el text legisla-
tiu en qualsevol aspecte.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Per part del Grup del Partit Popu-
lar, senyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

Moltes gràcies. No només agrair les aportacions de les 
persones que han intervingut..., sobretot de l’associa-
ció, també, pel seu treball continu en aquesta ponèn-
cia, que cal reconèixer-lo i cal agrair-lo. A nosaltres 
se’ns fa difícil ara, sincerament, només d’haver-los 
sentit, poder fer un posicionament respecte de cada 
una de les propostes que ens han transmès. Sí que al 
senyor Cermeno li agrairíem si ens pogués passar una 
part de la intervenció, de les propostes, perquè així, 
doncs... (Veus de fons.) Sí, però la transcripció a ve-
gades tarda massa, i no sé si haurem d’anar més ràpi-
dament. Perdó, eh? I... No, si ens ho poden passar po-
drem anar treballant de forma immediata, no?

I, dit això, sí que el senyor Cermeno m’agradaria que 
es posicionés o valorés una mica els tres escenaris que 
el senyor Joan Soler ha descrit com a possibles res-
pecte a la comissió nacional; entre altres coses, perquè 
parlava de la integració de la comissió respecte a la 
comissió de garanties i... Com ho veu vostè? Senzilla-
ment, a títol de contrastar parers, no?, en el bon sentit 
de la paraula.

I al senyor Soler preguntar-li: quan parlem de siste-
mes de gestió documental, que diu... La pregunta és: 
actualment estem preparats? És a dir, tenim les admi-
nistracions públiques –no només Generalitat, eh?, sinó 
també Administració local– suficientment preparades 
perquè puguem treure tot el profit del que vostè ens 
explicava de la capacitat que puguem tenir a l’hora de 
plantejar que exigim aquests sistemes? Llavors, sí que 
m’agradaria que ens pogués aprofundir una mica més 
com vostès, com a associació, i amb el coneixement 
que tenen del conjunt de les administracions..., veure 
si realment estem en una posició de sortida correcta, 
o cal un treball previ d’adequació d’aquestes adminis-
tracions per arribar a aquests objectius que vostè es 
plantejava.

Gràcies, senyor president.

El vicepresident

Gràcies, senyor Calbó. Per part del Grup d’Iniciativa, 
senyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí, des del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida –grà-
cies, president–, primer, agrair les aportacions dels 
dos compareixents, que són concretes, i que tal com 
han dit els meus companys, doncs, des del nostre grup 

ens comprometem a analitzar-les i a veure quines són 
les que podem compartir i, per tant, doncs, fer tota 
la tasca d’incorporació necessària en el tràmit final 
d’aquesta llei.

Hi ha un element que hem situat a diferents portaveus 
en aquesta comissió en anteriors compareixences, que 
també m’agradaria, doncs, escoltar-ne la seva opinió, 
i és el fet de la necessària estandardització de la in-
formació, que segurament té molt a veure amb la ges-
tió de la documentació final, no? Amb tres objectius. 
El primer, el de la reuta... –ara no em surt la paraula 
(veus de fons); «reutilització», exacte, disculpin–, re-
utilització de la informació. Segurament, si no hi ha 
aquesta estandardització és difícil que després la in-
formació es pugui reutilitzar. El segon, l’entenibilitat 
per part de la ciutadania, atès que la llei el que perse-
gueix és el dret que té el ciutadà a la informació, no 
el dret que té l’Administració a donar la informació. 
I tercer, també, la simplificació administrativa, que se-
gurament deu tenir molt a veure amb aquesta estan-
dardització.

I, finalment, afegir-me a la reflexió final que feia el 
senyor Calbó, de si totes les administracions estan, 
doncs, en aquest nivell de maduresa que poden tenir 
algunes altres i, en aquest sentit, si vostès pensen que 
l’experiència que tenen altres administracions..., per 
exemple, el món local està en la mateixa situació; vull 
dir si determinats ajuntaments sortiran en una cur-
sa des d’un punt de meta, i d’altres administracions 
més petites, amb menys personal i amb menys recur-
sos sortiran d’un punt de partida difícil, que ens farà, 
doncs, segurament, arribar a la meta de manera dife-
rent.

El vicepresident

Gràcies, senyor Mena. Senyora Carina Mejías, del 
Grup de Ciutadans.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, president. Gràcies al senyor Cermeno i al se-
nyor Soler per les seves aportacions. Van ser vostès, 
senyor Soler, dels primers a venir a cridar l’atenció so-
bre el contingut d’aquesta llei perquè se’ls tingués en 
compte, perquè vostès estan fent aquesta feina de clas-
sificació documental a tots els ajuntaments des de fa 
molts anys, i potser de les seves intervencions el que 
hem entès és que no els hem tingut tan en compte com 
se’ls hauria d’haver tingut. Per tant, agrair les seves 
aportacions, i sobretot, doncs, esperar que ens les fa-
cin arribar per escrit, per tal que puguem donar-los la 
incorporació que correspon al contingut de la llei, tant 
la seva com la del senyor Cermeno, que ha anat tan rà-
pid que de vegades se m’han escapat coses.

Jo entenc... Volia preguntar-li una cosa, no? Vostè ha 
parlat de la necessitat d’evitar o de treure de la llei 
aquesta disposició derogatòria que parla de derogar al-
guns dels articles que fan referència a la Llei d’arxius i 
documents. I concretament..., i ara, mirant la llei, veia 
que fa referència a les «resolucions motivades». I no he 
acabat d’entendre si és que està en contra o a favor que 
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es motivin aquestes denegacions de documents i qui-
nes són les raons, perquè crec que és una de les qües-
tions que després pot portar-nos a saber exactament si 
aquestes denegacions poden ser després objecte de re-
curs o d’apel·lació, i exactament com ho justifica, eh? 
No sé si l’he acabat d’entendre bé, perquè anava vostè 
molt ràpid. I, per tant, m’agradaria concretar això, per-
què una resolució motivada de denegació o una resolu-
ció no motivada de denegació tenen un caràcter molt 
diferent, sobretot pel que fa al recurs que després es 
pugui interposar davant la comissió que garanteix el 
dret d’accés.

I, respecte al senyor Soler, agrair-li aquesta diferen-
ciació que ha fet entre informació i documentació, 
perquè crec que és un detall important per tenir-lo 
en compte a l’hora de definir-ho en la llei, perquè és 
cert que no tota la documentació pot ser considera-
da informació; aquesta diferenciació que ha fet. I, so-
bretot, molt interessant la reflexió que ha fet sobre la 
integració, tant de la comissió nacional com de l’as-
sociació d’arxivers en aquesta comissió que garanteix 
el dret d’accés. En la seva composició hi ha una men-
ció específica a persones que estiguin vinculades a 
l’associació d’arxivers, per tal de garantir que hi hagi 
persones que estiguin acostumades a ordenar o clas-
sificar documentació que tingui un interès informatiu 
o un interès d’informació, un contingut interessant, i 
desclassificar o no classificar tota aquella que no el 
tingui, no?

Hi ha una qüestió que em va sorprendre quan ens van 
venir a veure els representants de l’associació d’arxi-
vers, que ens van comentar això de la dificultat, no?, 
de fer la tria entre el que és interessant i el que no ho 
és, i aquesta mena de reutilització d’una informació o 
no. I, per tant, crec que és molt important saber quins 
criteris fan servir i de quina manera podem garantir 
que aquesta llei, doncs, sí que reculli totes aquestes 
aportacions que vostès fan des del punt de la limitació 
entre informació, documentació, informació d’interès 
i informació que no en té.

Per tant, gràcies per les seves aportacions.

El vicepresident

Gràcies, senyora diputada. Senyor Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Si; gràcies, president. També agrair la compareixen-
ça del senyor Cermeno i del senyor Soler. I dema-
nar-los disculpes perquè això.., han informat una ho-
ra més tard, i a més a més amb presses, i..., bé, amb 
la tranquil·litat que més enllà d’aquesta compareixença 
hi ha vida, eh?, i que pels mitjans habituals que ens 
podem veure abans que la llei sigui llei, doncs, oferir 
tanta estona com faci falta als membres de la comis-
sió perquè al final fem una bona llei. Amb el festival 
acústic que ens fa el president, a més, que acaba de do-
nar vida a aquesta hora de dinar.

Bé, pel que fa al senyor Cermeno, m’han agradat les 
dues coses que ha dit inicialment: no disfuncions en 
un sistema que funciona bé, i que es tracta d’un òr-

gan tècnic. Llavors, si tot això és així, anem a veure 
si aquestes no-derogacions que proposava i aquestes 
derogacions que proposava, doncs, les acabem casant 
amb la voluntat del legislador, que no és una altra que 
aquesta llei al final serveixi per al que ha de servir.

I enllaço amb la reflexió que feia el senyor Soler res-
pecte als tres escenaris, que vostè també, doncs, feia 
una proposta de la complementarietat de la comissió 
nacional amb la comissió del dret d’accés. Al final 
vam fer una composició, doncs..., com que ens vam 
debatre molt amb aquest òrgan per altres qüestions 
que no són precisament la complementarietat de la 
comissió nacional ni temes d’arxivística, sinó per te-
mes que precisament tenien a veure amb els primers 
compareixents que han vingut al dematí –el síndic de 
greuges, síndic de comptes, l’Oficina Antifrau, etcète-
ra– i, per tant, també, que ultrapassaven aquest caire 
més tècnic i més de coneixement més profund de la 
llei, vam triar una solució que tampoc l’hem acabat, 
doncs, de madurar prou i, per tant, que perfectament 
amb els tres escenaris que plantejava el senyor Soler, 
i amb la complementarietat que vostè plantejava, se-
nyor Cermeno, doncs, ens obrim al fet que tot això tin-
gui coherència. I si al final ha de ser un organisme in-
tegrat en l’altre, o complementaris..., però que aquesta 
complementarietat quedi molt clara.

És a dir, nosaltres, el primer que vam dir ja és: «In-
tentem que el contenciós administratiu tingui menys 
feina.» I, per tant, nosaltres pensem en l’àmbit admi-
nistratiu, no estem pensant en l’àmbit del... –l’òrgan 
d’accés em refereixo, eh? I dintre de l’accés, l’avalu-
ació i la tria documental, l’accés són vint-i-un expedi-
ents des del 2009. Per tant, nosaltres pensàvem molt 
en...: hi hauran moltes més reclamacions de no donar 
el dret d’accés i, per tant, amb el silenci positiu. I, per 
tant, anem a estalviar al ciutadà que se’n vagi final-
ment al contenciós administratiu, amb calés, temps i 
tot això. Si això és complementari amb la feina que 
la comissió nacional ja fa i que la fa bé, doncs, nois, 
posem-nos d’acord i no ho compliquem, que després 
diuen que el legislador és especialista a complicar les 
coses, no?, mirem de fer-ho al revés.

De les aportacions del senyor Soler, completament 
d’acord. Terminològicament incorporarem tot allò 
que els que en sabeu ens digueu i, per tant..., els advo-
cats sabem fer coses, els que us dediqueu al tema ar-
xivístic en sabeu fer d’altres i, per tant, doncs, mirem 
de complementar-ho; el concepte de documentació, el 
sistema de gestió integrada de documents, com a con-
cepte... Una altra cosa és el que ha sortit ja en una al-
tra compareixença..., no sé si serà titànica o no serà 
titànica, però el que és cert és que els qui coneixem i 
coneixeu els ajuntaments –947 ajuntaments–, segons 
què vulguem fer no serà d’avui a demà i, per tant, cal-
drà un bon sistema integrat d’informació, de gestió in-
tegrada de documents; caldrà moltes altres coses, eh?, 
i segurament diners, també, perquè també us hi heu 
referit.

Respecte a la comissió del dret d’accés, ja m’hi he re-
ferit, i, en tot cas, les taules d’accés i avaluació de la 
documentació –per tant, tot allò que es preserva, et-
cètera–..., estem, d’alguna manera, al que ens digueu. 
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L’última vegada que ens vam comunicar, ho recordo, 
us vam demanar: «Ara ja tenim un text més o menys 
definitiu, poseu-nos concreció a què voleu que incor-
porem, que ho debatrem.» Ho heu fet; doncs, el que 
farem serà, en ponència, debatre-ho i no acabar de 
resoldre-ho sense haver parlat amb vosaltres prèvia-
ment, eh? I, per tant, no us penseu que us diem: «Bé, 
ja decidirem.» No. Crec que hi ha una part d’aques-
ta compareixença que feu avui que no és d’opinió po-
lítica, sinó que és d’opinió tècnica, que jo crec que 
l’hem de comprar. I, per tant, si després hi ha una part 
que volem fer els polítics respecte al que ens heu dit, 
doncs, ja cadascú decidirà per on tira.

I gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor diputat. Cinc minuts, senyor Cermeno.

El secretari de la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental

Intentaré no anar tan ràpid, perquè si no... Miri, el que 
jo volia dir, senyora Mejías, és que les derogacions no 
eren del 34, 35 del Projecte de llei de transparència, 
sinó del 34, 35 i 36 de la Llei 10/2001. Llavors, a la llei 
del 2001 no..., és a dir, si els derogàveu no entraven en 
vigor. Aleshores, el que entenc és que nosaltres el que 
estem demanant és mantenir el 34, 35 i 36 de la Llei 
10/2001, bàsicament, que és allà on s’estableixen els 
terminis generals d’accés, on es permet fer les taules 
d’accés i avaluació documental. I les taules, per exem-
ple, en elles mateixes ja porten motivació de la restric-
ció d’accés; és a dir, nosaltres, quan fem una resolució, 
a nivell general sempre esmentem els articles concrets 
de les lleis que afecten. Si és documentació que en al-
gun cas hi ha hagut en l’àmbit sanitari, es fa específic, 
la Llei de protecció de dades, etcètera. Vull dir que es 
motiven, eh?, les... No sé si m’he explicat malament. 
En principi, no era de la part de la Llei de transparèn-
cia. Això per un cantó.

Per l’altre, el tema que ens comentava el senyor Me-
na, també, i alguna altra persona, era el tema de la ca-
pacitat que tinguem d’estandarditzar. Aquí realment 
ara estem en un moment bastant clau de tot el tema 
de l’estandardització, perquè ha entrat l’Administració 
electrònica, i això obliga; obliga les administracions 
públiques d’una vegada a estandarditzar-vos, no? És a 
dir, ara tenim un procés... En puc posar com a exem-
ple la mateixa Generalitat. Ha aprovat un protocol de 
gestió de documents electrònics que fixa un esquema 
de metadades comú, un tipus de documents comú, i 
això el que ens permetrà és interoperar; és a dir, en-
tendre’ns. Si jo dic que el codi 01 és una acta, i tots 
convenim que és una acta, els sistemes podran enten-
dre que és una acta.

Aquest sistema de normalització..., ara estem en una 
fase molt incipient, però el director general està a punt 
de signar les instruccions amb les quals es permetrà 
que en l’entorn de la Generalitat aquests esquemes es 
puguin usar. Aquests esquemes són també interopera-
bles amb l’Estat i esperem que l’Administració local 

en pugui fer ús. Sí que hi ha d’haver un gap..., perquè 
l’associació el coneix, però nosaltres també el conei-
xem, el món local. Hi ha un gap molt gran entre di-
versos ajuntaments. Tenim l’Ajuntament de Barcelona 
molt avançat, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament 
de Terrassa, eh?, aquests juguen a primera divisió, o 
Champions, si voleu, no? Però sí que realment tenim 
ajuntaments que tenen un cert volum però que no es-
tan tan avançats. És a dir, molts cops és perquè tenim 
sistemes que o estan només..., resideixen amb la gent 
que porta tecnologies de la informació, amb els tèc-
nics, i encara no s’ha fet aquesta cultura de comple-
mentar tot el que és la tecnologia i el que és l’ús del 
ciutadà i de l’usuari. Aquí tenim un camí.

Per a ajuntaments més petits, hi ha una bona feina del 
Consorci d’Administració Oberta, que està proveint 
serveis; serveis de tramitació, de balisa, de repositori 
electrònic, també d’un gestor documental, que es pot 
usar i amb els esquemes que us he comentat. Vull dir 
que sí que creiem..., així com fa un parell o tres d’anys 
la cosa potser era més difícil, s’albira un bon futur, 
no?, perquè és que, és clar, també això ens ha..., a veu-
re, aquesta crisi ens ha obligat a tots a no construir no-
més a dins de casa sinó a intentar compartir, no? I ai-
xò ha estat una virtut.

O sigui, bàsicament sí: estandardització, reutilització i 
evidentment tot el que sigui intel·ligibilitat; és a dir que 
aquest buit que hi pugui haver per a persones que no 
hi puguin accedir, evidentment, a través de les oficines 
d’atenció al ciutadà o altres mitjans públics..., hauríem 
de poder facilitar l’accés a la informació, evidentment, 
a les persones, tutelades pels funcionaris públics o els 
servidors públics, no? Això sí.

I, bé, no voldria defugir el debat, però... On s’ha d’in-
tegrar la comissió? Doncs, ja ho decidiran. Jo treballo 
al Departament de Cultura... No, no... Jo crec que el 
que sí que ha de quedar molt clara és la interrelació, 
el que els hem exposat. Aquests dos àmbits, que és el 
tècnic normatiu, si voleu, i el que la comissió de ga-
ranties estigui resolent..., és a dir, que en tot moment, 
sempre, la comissió de garanties tingui en compte les 
resolucions de la comissió nacional, creiem que és 
molt eficient, perquè aleshores només ha de resoldre el 
contingent. Allò que us comentava. Tinc un expedient 
d’un alumne..., d’infants. El vol veure l’altre pare? És 
a dir, ja sabem que tots els restringim, d’acord; això, 
d’entrada..., l’arxiver ja té clar que allò és restringit i 
no ho poden ensenyar. Sembla obvi, però s’ha de po-
sar en una norma. A partir d’aquí, ja només has d’ana-
litzar el cas contingent, que és el veí, és un interessat... 
Però és interessant aquest sistema, perquè és com molt 
més..., marques el marc, no?, delimites aquell marc, 
en general, interpretant la normativa general, i després 
actues sobre els casos concrets. Aquest és, una mique-
ta, el posicionament.

Em sembla, del que vostès m’han plantejat... Per tant, 
que la comissió..., no ho sé, ja ho acordareu quan es 
pugui.

(El vicepresident dóna la paraula a Joan Soler Jimé-
nez.)
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Joan Soler Jiménez

Bé, amb relació al petit comentari que ha fet la senyo-
ra Geli sobre la importància de la traçabilitat de les 
persones –què fan, eh?–, un dels elements que estan 
estandarditzats, que és precisament aquest esquema 
de metadades, és el que permet descriure cada un dels 
documents amb la participació de cada una de les per-
sones que hi han intervingut. Per tant, aquest instru-
ment, que a nivell de Generalitat està a punt de sortir 
però que a nivell d’Administració local s’ha elaborat 
en molts llocs, és l’instrument clau perquè puguis re-
passar tota aquesta traçabilitat. Per tant, no partim de 
zero, en aquest cas, sinó que hi ha teoria i pràctica que 
permet ja controlar aquest; sobretot a l’entorn electrò-
nic, que és potser el més difús de tots, eh? Amb un 
paper és relativament senzill, tots hi estem més acos-
tumats.

Amb relació als comentaris que han fet el senyor Cal-
bó i el senyor Mena, sobre si les administracions lo-
cals estan preparades, bé, molt semblant al que ha dit 
el Lluís, hi ha administracions locals que estan a pri-
mera divisió i que empenyen molt fort i que tenen tots 
els instruments que abans els han detallat molt elabo-
rats, molt tirant endavant, però sí que també s’ha de dir 
que hi ha hagut un desplegament no complet de la Llei 
d’arxius i documents pel que fa a municipis de més de 
deu mil habitants, i amb la necessitat que hi hagi sis-
tema de gestió de documents, i, lògicament, professio-
nals que el portin en condicions. Aleshores, és per la 
via de les xarxes de col·laboració, més formals o més 
informals, que aquests petits municipis també s’espa-
vilen per trobar aquests estàndards que els donin un 
cop de mà.

Hi ha una cosa que el col·lectiu, pel que sigui, té for-
ta, aquí a Catalunya, i és que hi ha molt esperit de 
col·laboració, i aquell quadre de classificació que ens 
ha costat tants anys fer-lo o tants recursos, no ens fa 
res oferir-lo en obert perquè el puguin utilitzar altres 
companys, doncs, que estiguin elaborant aquest tema.

La capil·laritat cap als municipis més petits ha d’anar 
per la base de la llei. Vull dir, facin el favor de complir 
la Llei d’arxius i documents, que aquesta no s’ha dero-
gat encara. Per tant, allà està tot descrit. Portem tretze 
anys sense que s’hagi acabat d’implantar com pertoca, 
o amb l’amplitud que ens agradaria. Bé, allà està tot 
descrit, no fa falta inventar la roda.

Sobre els models de..., bé, el principi aquest d’estan-
dardització és, una mica, el mateix discurs. La teoria 
i la formació de la majoria d’arxivers i gestors de do-
cuments és molt similar i hi ha una estandardització 
molt clara amb els instruments de control d’aquests 
sistemes de gestió de documents. Després cada un 
s’adapta a les realitats, però hi ha una capa ja existent 
que ens permet no partir de zero. Per això és molt in-
teressant.

Aquesta informació que gestionem els arxivers per 
controlar la documentació és entenedora de cara als 
ciutadans? Bé, jo penso que sí. Al cap i a la fi el que 
descrivim nosaltres són funcions molt genèriques, i el 
que nosaltres estem proposant per la via de les esme-
nes és que hi hagi llistes molt completes de tots els 

expedients d’obres que s’han obert un any. No es trac-
ta de dir «n’hem obertes cent cinquanta», sinó «hem 
obert l’1, el 2, el 3, el 4 i el 5», anonimitzant les dades 
que pertoquin. Això ho podem fer ja; això es pot fer. 
I aleshores, més claredat que això, que llavors puguis 
buscar una mica pel carrer i saber què és el que s’es-
tà movent... Estem parlant d’una transparència a fons 
–no publicitat i prou, sinó transparència a fons–; o si-
gui, arribar fins a l’origen de la informació.

Pel que fa al comentari de la senyora Mejías. No se’ns 
ha fet cas del tot, està clar que no; però, bé... Hauria 
estat fantàstic, no? Sí que hi ha dos detalls que demos-
tren que almenys una certa comprensió hi ha hagut, i 
és en un retoc en l’article 19.3, on es menciona aques-
ta genètica que jo mencionava de dades, informació i 
documents, i que una miqueta, allò, com d’amagatotis, 
però ja es fa menció a sistema de gestió de documents. 
Bé, aquí..., va!, aquí està bé.

I llavors, bé, el que és la composició de la comissió de 
garanties. Per a nosaltres va ser una sorpresa que s’ad-
metés la possibilitat que hi haguessin experts, tècnics 
en matèria d’arxius i gestió de documents. És més, 
l’esmena que els proposem és que en comptes de dir 
«especialistes en dret públic o tècnics en matèria d’ar-
xiu», que digui clarament «especialistes en dret públic 
i tècnics de matèria d’arxius»; és diferent sive que et, 
eh?, en el llatí.

Per tant, sí que se’ns ha fet cas –poquet–, però ara es 
tracta que, en definitiva, com que vostès mateixos han 
mostrat la sensació que aquí hi ha molt tecnicisme que 
cal, diguem-ne, digerir-lo bé i tractar-lo en condicions, 
i, diguem-ne, responent també al senyor Corominas, 
si cal parlar de cada una de les esmenes, o per grups 
d’esmenes, el que calgui, nosaltres estem a la seva dis-
posició més absoluta.

I gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Cermeno, gràcies, senyor Soler, per la 
seva compareixença.

Suspenem la sessió fins a les quatre de la tarda.

Gràcies.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i un minut i es 
reprèn a les quatre i sis minuts.

El president

Comencem la sessió de tarda de la Comissió d’Afers 
Institucionals.



Sèrie C - Núm. 508 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 45  52

Compareixença
d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon 
govern (tram. 353-00784/10)

Donem la benvinguda al senyor Juan Ignacio Soto Va-
lle, secretari general de la Federació de Municipis de 
Catalunya, i al senyor David Saldoni de Tena, presi-
dent de la comissió interna de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, de Benestar Social i Par-
ticipació.

Com hem fet al matí, els donaríem, aproximadament, 
un espai d’uns deu minuts per fer una intervenció ini-
cial; després, els grups plantejaran algunes qüestions, 
i cinc minuts, aproximadament, per donar-hi resposta.

Per tant, doncs, sense més, senyor Soto, té la paraula.

Juan Ignacio Soto Valle (secretari general  
de la Federació de Municipis de Catalunya)

Bé, gràcies, president. Bona tarda. Senyores diputades 
i senyors diputats, en primer lloc, voldríem agrair 
aquesta oportunitat que es dóna a la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya per poder participar en l’elabora-
ció d’aquesta Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern. Confiem que 
les nostres aportacions i les que en el seu dia vàrem 
plantejar en el si de la ponència puguin contribuir a 
millorar la proposició en els termes d’utilitat que es-
tem convençuts que guien aquesta iniciativa. I, per 
tant, vagi per endavant que les consideracions que rea-
litzarem a la iniciativa legislativa es fan amb la volun-
tat de sumar esforços i millorar el resultat final que 
pugui tenir aquest text normatiu.

Certament, no hem estat massa atents als moviments 
que en l’àmbit de la transparència i el dret a la infor-
mació es produïen a Europa des de finals dels anys no-
ranta, quan gairebé tots els països que formen part del 
bloc de la Unió Europea i de l’OCDE gaudien d’un 
marc regulador en aquesta matèria; ni Catalunya ni 
Espanya en disposaven.

El Llibre blanc de la governança, de la Unió Europea, 
de l’any 2001, el Reglament 1049, sobre accés a la in-
formació de les institucions de la Unió Europea, del 
mateix any 2001, que ara ja està superat i en revisió, o 
fins i tot el Conveni del Consell d’Europa sobre accés 
als documents públics, adoptat pel Comitè de Minis-
tres del Consell d’Europa el 27 de novembre de 2008, 
ens revelen una preocupació que aquí ha trigat massa 
temps a concretar-se i encara continua.

Dit això, qualsevol iniciativa legislativa que vulgui in-
cidir en la transparència, i que al mateix temps vulgui 
regular la publicitat activa que han de donar les admi-
nistracions públiques i el dret ciutadà d’accés a la in-
formació pública, sens dubte cal que sigui recolzada i 
elogiada públicament.

Nosaltres ho fem avui, aquí, en el si d’aquesta comis-
sió, tot recordant que aquesta iniciativa és fruit d’un 
compromís estatutari des de fa vuit anys; em refereixo 

a l’article 71 quart de l’Estatut de Catalunya, quan es-
tableix que l’Administració de la Generalitat, d’acord 
amb el principi de transparència, ha de fer pública la 
informació necessària perquè els ciutadans en puguin 
avaluar la gestió.

Des de la Federació de Municipis de Catalunya es-
tem d’acord que la transparència ha de ser un dels ei-
xos d’ac tuació dels governs locals catalans en els pro-
pers anys, per tal de millorar l’escrutini dels ciutadans 
sobre l’actuació dels seus governants, perquè la bona 
governança i el bon govern avui dia no es poden en-
tendre sense un dels seus instruments bàsics: la trans-
parència.

Tractar de la transparència i de l’accés a la informa-
ció pública és relativament fàcil, des del punt de vista 
regulador, normatiu. Tractar de bon govern ja és més 
difícil, i suposo que la ponència i aquesta comissió 
són conscients d’aquesta dificultat. La governança té a 
veure amb la capacitat d’un sistema polític de resoldre 
conflictes mitjançant regles. Un bon govern és aquell 
que proporciona més llibertat a l’ésser humà i el ca-
pacita adequadament per desenvolupar-se com a tal i 
com a individu pertanyent a la seva comunitat.

La protecció dels drets i llibertats fonamentals forma 
part de l’estructura conceptual d’aquest bon govern, 
que s’ha de construir sobre la base del diàleg, la parti-
cipació i la cooperació. També la garantia d’una bona 
administració passa perquè la neutralitat marqui les 
seves decisions i que aquestes mai atemptin contra el 
principi d’igualtat.

La referència que el títol de la proposició dóna al bon 
govern obliga a molt, perquè, com vostès saben, la 
transparència i el dret d’accés a la informació pública  
són elements instrumentals del bon govern, com  
ho són la integritat i la imparcialitat. En aquest sentit, 
considerem que la proposició de llei reprodueix l’error 
del legislador bàsic, l’estatal, quan tracta del bon go-
vern com una idea adjectiva de la transparència o la 
transparència, mentre que, conceptualment, la trans-
parència és, com hem dit, un element indisponible del 
bon govern, però un element a la fi.

Bé, considerem que una lectura atenta de l’àmbit ob-
jectiu del text ens adverteix que la proposició s’en-
dinsa en aspectes que van més enllà del seu enunciat 
i, fins i tot, que estan allunyats del seu objecte. No po-
dem obviar, en aquest sentit, que és el Parlament de 
Catalunya, a través d’una proposició de llei, qui porta 
la iniciativa en qüestions que estan molt vinculades al 
funcionament de l’Administració pública, com ara el 
registre dels grups d’interès, el dret a una bona admi-
nistració, el govern obert o, fins i tot, la participació 
ciutadana. Sobre aquest darrer punt, el de la partici-
pació ciutadana, em referiré al final de la intervenció.

Que aquestes qüestions es regulin com a resultat d’una 
proposició de llei és una opció; però també una altra 
opció en aquestes qüestions, és clar, hauria estat que 
el Govern de Catalunya hagués plantejat, escoltant el 
Consell de Governs Locals, una proposta, un projecte 
de llei sobre bona administració, govern obert o par-
ticipació ciutadana, al cap i a la fi són matèries de go-
vern sobre les quals és legítim que el Govern presenti 
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el seu projecte i tingui l’oportunitat d’oferir als actors 
de la xarxa institucional la participació en la seva ela-
boració abans de portar-ho al Parlament.

En l’àmbit subjectiu d’aplicació, la Llei de transparèn-
cia serà directament aplicable als ens locals i a les en-
titats instrumentals que conformen el seu sector pú-
blic, i aquí fa una aplicació extensa a tot l’univers dels 
ens locals sense distinció. Sí, és cert que el projecte 
preveu la possibilitat d’acudir a fórmules de coopera-
ció establertes en els ens locals supramunicipals o en 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Res a 
dir sobre això, tot i que fóra bo concretar l’actuació de 
les administracions que tenen competències en matè-
ria de cooperació instrumental –per exemple, diputa-
cions o futures vegueries o les comarques–, per ajudar 
els municipis més petits, o aquells que per raons de 
capacitat o eficàcia no poden complir les seves obli-
gacions directament, per garantir un compliment ade-
quat en tot l’univers territorial de l’aplicació de la llei.

Valorem el fet que la proposició de llei sigui exigent 
en matèria d’obligacions de publicitat activa; sens 
dubte, aquesta opció la compartim plenament, perquè 
la publicitat activa és un mitjà que contribueix a refor-
çar la legitimitat i la confiança dels ciutadans en les 
institucions. Però aquesta previsió, aquesta idea que hi 
ha en la proposició, pot presentar alguns problemes en 
la seva aplicació; ens referim, per exemple, a la previ-
sió de silenci positiu, de l’article 35. A diferència de la 
legislació bàsica estatal..., aquí estem preveient que si 
no es resol una determinada petició en el termini de-
terminat això tindrà conseqüències de silenci positiu, 
a diferència del que determina la legislació bàsica es-
tatal.

Pel que fa a la transparència activa, i tal com es recull 
al títol segon, als articles 5 a 17, considerem que està 
força ben regulat, tot i que hem de ser conscients que 
la legislació sectorial pot incrementar l’univers afec-
tat –per exemple, per transposició de les directives co-
munitàries. No hem d’oblidar que més del 60 per cent 
de les normes que s’endinsen en l’àmbit local tenen ja, 
avui, el seu origen en normes comunitàries. Cridem 
l’atenció, en aquest cas, en l’àmbit de la contractació, 
en l’àmbit de la gestió econòmica i pressupostària i 
patrimonial, o fins i tot en l’àmbit de la programació  
i planificació, inclosa la urbanística.

Potser trobem a faltar una referència expressa a les va-
loracions patrimonials vinculades a operacions urba-
nístiques, que haurien de ser subjectes d’informació 
singular, al marge del procediment en el qual s’incar-
dinen, per facilitar el seu control.

En el capítol de garanties de drets d’accés a la infor-
mació pública, el capítol quart, la configuració de la 
comissió de garantia, que té un àmbit d’actuació molt 
més limitat que el que s’ha atribuït, per exemple, al 
Consell de Transparència i Bon Govern en l’àmbit es-
tatal, ens planteja algunes incògnites. Ens sembla for-
ça discutible l’atribució d’aquesta potestat reglamentà-
ria condicionada per part del Parlament de Catalunya i 
en favor del Govern, que després ha d’estar novament 
titulada. I respecte de la qualificació dels experts, en-
tenem que la previsió de l’article 40.2 hauria d’obrir el 

ventall; entenem que la restricció a dues branques –ju-
ristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria 
d’arxius i gestió documental– comporta una limitació 
que no acabem ben bé d’entendre.

Estem d’acord en la solució definitiva que s’ha donat 
en el projecte, l’informe d’avaluació, previst a l’article 
93, i que aquest sigui atribuït al Síndic de Greuges, 
per garantir precisament la independència en aquesta 
tasca de diagnosi, d’avaluació de l’aplicació de la llei. 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.) Un minut.

Respecte del registre d’interessos..., perquè això és 
una novetat –és una novetat. I respecte d’aquest regis-
tre del grup d’interès, sí que demanaríem –demana-
ríem– que l’aplicació, doncs, tingués en compte que 
no és el mateix un municipi petit..., o sigui, trobo difi-
cultat a l’hora de concebre l’obligatorietat de crear 
aquest registre en municipis com Sant Pere de Salla-
vinera o Albanyà, per posar un exemple. Els escassos 
nou articles que la proposició dedica al registre hau-
rien de contemplar una visió proporcionada del camp 
d’acció d’aquests grups en tot el sector públic català 
i implantar-se en conseqüència, és a dir, primer, una 
iniciativa per part del Govern.

Be, acabo. Estic a la seva disposició.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé.

Compareixença
d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern (tram. 353-00785/10)

Doncs, passem la paraula al senyor Saldoni.

David Saldoni de Tena (president de la comissió 
interna de Benestar Social i Participació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques)

Molt bé. Gràcies, diputats, diputades, en nom de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques, una en-
titat municipalista que en aquest moment, doncs, te-
nim 916 ens locals associats i que, per tant, representa 
una gran varietat del nostre territori.

Posar per davant que la voluntat de transparència i 
d’obertura ha sigut sempre una de les constants a l’Ad-
ministració local, perquè, doncs, a causa principal-
ment de la seva proximitat, les peticions, a vegades, 
d’informació i de poder-ne treure, a vegades és molt 
més fàcil o la pressió és molt més forta i, per tant, es 
pot arribar a facilitar i hi ha una transparència, segu-
rament, bastant alta.

En el conjunt de la llei, doncs, hi ha tot un seguit de 
fets dels quals s’ha anat parlant en altres compareixen-
ces, i ara també des de la federació s’hi ha fet referèn-
cia. Crec que hem de valorar positivament el fet que 
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aquesta llei contempli l’Administració de la Genera-
litat, tots els ens associats, etcètera, i l’Administració 
local. El fet que hi hagi l’Administració local ho cre-
iem positiu, però també hem de tindre present que hi 
ha en marxa una llei de governs locals, en la qual tam-
bé, segurament, hi han aspectes que es podrien sola-
par entre una i altra d’aquestes dues lleis.

El principal problema que apareix no és la voluntat 
de no complir tot el que s’està parlant en aquesta llei,  
sinó el contrari, però hem de ser molt conscients de 
la realitat i de la possibilitat. Estem en un moment en 
el qual, doncs –per començar, per situar-nos també a 
nivell temporal–, estem al final d’una legislatura mu-
nicipal, que al maig de l’any que ve tindrem eleccions 
municipals; hem d’anar, per tant, molt en compte amb 
els terminis que es marquen a l’hora de poder fer efec-
tius els articles o les obligacions que marqui aquesta 
llei. Per tant, al juny de l’any que ve hi hauran canvis 
en els ajuntaments de Catalunya i, per tant, hem de 
preveure aquest període d’adaptació per poder incor-
porar això, no només a nivell polític dels equips polí-
tics que entrin, sinó també per al conjunt de personal 
de l’ajuntament que haurà de fer-hi front.

Un dels altres punts a destacar –perquè tampoc no vol-
dria, doncs, centrar-me en tot el cos– és el tema del su-
port que es pugui rebre d’altres administracions. Són 
conegudes les dificultats econòmiques amb les quals 
es troba el Govern de la Generalitat a l’hora de poder 
aplicar grans programes per poder arribar en els mu-
nicipis –se n’han hagut d’aturar alguns de cooperació 
amb els ajuntaments– i, per tant, hem de preveure que 
quan es faci una obligació que requereixi uns costos 
ha d’anar lligat amb un finançament, eh? Això ho hem 
de tenir molt clar. Perquè els ajuntaments estem molt 
acostumats que, a vegades, des del Parlament es pugui 
arribar a legislar coses molt bones, molt interessants, 
molt profitoses per a la societat i per als pobles, però 
que no tenim els diners per poder-les pagar. Per tant, 
no hem de pecar, en aquest cas, de manca de realisme 
a l’hora de poder-ho afrontar.

Un dels altres temes que també, doncs, hem de pensar, 
que és el tema..., com deia abans, amb els terminis, 
amb l’any electoral, amb tot el que tenim al davant, és 
la gradualitat. Planificar ja es contempla en diversos 
aspectes, no?, que marca diferents apunts, però hi han 
coses que es preveu que a l’endemà de la publicació ja 
puguin ser efectives; sobretot, mirem-nos-ho molt bé 
perquè fa un xic de por.

Un dels altres punts que també s’ha tocat aquí és el te-
ma de la publicitat de les activitats, béns i interessos, 
així com el règim d’incompatibilitats, que s’aplicaria 
a tots els electes locals, amb independència de les di-
mensions del municipi. Aquesta mesura demana una 
certa gradació, potser, en via reglamentària, tenint en 
compte, per exemple, les diferències entre les respon-
sabilitats assumides però no a càrrec de la Generalitat, 
i un regidor de l’oposició d’un municipi de menys de 
mil habitants; òbviament, doncs, són diferents i això 
s’ha de poder tenir en compte.

Una altra mesura, per exemple, és l’obligació de donar 
publicitat dels criteris d’acord amb els quals es desig-

nen els alts càrrecs, atenent la seva competència, qua-
lificació i experiència professional.

Dins el mateix títol es regula la figura de la carta de 
serveis amb valor reglamentari, si bé, i amb bon cri-
teri, pel que fa al món local, no tan sols resulta aplica-
ble als municipis de gran població, sinó als consells de 
vegueria, consells comarcals que gestionen els serveis 
de competència municipal; que és complicat, ja que 
les mesures de bona administració es complementen 
amb l’establiment d’un sistema d’avaluació permanent 
dels serveis i amb el reconeixement del dret de la ciu-
tadania de formular propostes i suggeriments.

En aquest sentit, que, llavors, doncs, tota la part del 
capítol de govern obert, tota la part de queixes, de sug-
geriments, de poder participar –no només de rebre in-
formació, sinó també amb un caràcter bidireccional–, 
aquí als ajuntaments hi ha de tot, no? Hi ha... En el 
ventall d’ajuntaments de Catalunya hi ha de tot, hi han 
ajuntaments que tenen sistemes de participació molt 
reglats, d’altres molt informals però molt efectius, i 
també això ho hem de posar en valor. Ajuntaments..., 
vull dir, ara per posar-ne un exemple, en el meu con-
cret s’acaba d’aprovar un reglament per començar a 
pensar en assemblees municipals obertes, en les quals 
es requereix una participació només d’un 1 per cent 
de la població, per tal que es puguin entrar propostes 
i es puguin fer. Per tant, la voluntat de donar obertura 
en el govern, en molts ajuntaments s’està fent de di-
verses maneres. Per tant, això sí que en el... –ara no 
recordaré l’article–, en algun lloc que proposa..., això: 
respecte al dret de proposar iniciatives normatives –és 
l’article 70–, contempla que hi han d’haver quinze mil 
signatures de suport. Que suposo que això d’aquí deu 
ser previst per a iniciatives de cara al Govern de la 
Generalitat o de cara a grans espais, perquè si n’hem 
de fer quinze mil al meu poble o en tants i tants i tants 
altres de Catalunya, doncs, òbviament, estem parlant 
d’una quimera.

El tema del patrimoni dels alcaldes, regidors, etcètera. 
Aquest és un dels altres aspectes que també voldríem 
destacar, perquè el sou que cobrem els alcaldes és to-
talment públic. A més a més ens ho diuen i ens ho pu-
bliquen sempre. Hi hagi qui hi hagi a l’oposició, sigui 
d’un partit o d’un altre, sempre l’alcalde cobra massa. 
I, per tant, el que està a l’oposició, sigui del partit que 
sigui, ho publica i en fa paperets dient el sou brut di-
vidit per dotze i, per tant, encara dóna un número més 
alt, no?; que això, no ens enganyem, ho fan, doncs, la 
majoria de partits. Per tant, el sou és més que públic i 
normalment inflat.

Però sí que hi ha la part del patrimoni, que creiem que 
això s’ha de mirar amb molta cura, perquè el llindar 
entre la qualitat democràtica o la transparència i la ta-
faneria és molt petit, i a vegades... El Govern de la Ge-
neralitat, per exemple, ha fet un gran esforç en l’àmbit 
de la transparència, amb el portal de la transparència, 
amb tot el que s’arriba a publicar, i el que surt en els 
mitjans, normalment, doncs, és els sous o el patrimoni 
de determinades persones, no?, vull dir, si aquest co-
bra tant o cobra tal, o que algú publica quantes cases 
té a mitges amb la seva dona o quantes en deixa de 
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tenir. Per tant, en aquest àmbit, sí que hauríem d’anar 
amb molt de compte.

I el tema del silenci també ja l’han comentat.

Bé, reiterar la part del suport que han de rebre els 
ajuntaments per poder implementar aquesta llei: su-
port tècnic, jurídic i també econòmic per poder-hi fer 
front. Segurament, doncs, aquí les diputacions po-
drien tindre un àmbit important a l’hora de poder esta-
blir models, sistemes integrats perquè tots els conjunts 
de municipis, doncs, ho puguin fer de la mateixa ma-
nera. La informació, en gran part, ja existeix, i que es 
pugui fer –tots els portals de contractació pública ara 
ja ho tenen–, el suport aquest, la gradualitat, el termi-
ni en l’adaptació, i ser molt realistes i espero que un 
xic generosos amb els governs locals a l’hora de poder 
aplicar aquesta llei, especialment en l’any en el qual 
entrarem.

Jo ho deixaria aquí, i llavors, doncs, contestarem totes 
les preguntes que hi hagin.

El president

Moltes gràcies. Passem la paraula als grups. Senyor 
Fernandez, pel Grup Socialista.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, president. Bona tarda als dos compa-
reixents. Bé, aquest projecte, aquesta proposició de 
llei, com s’ha dit aquí, malgrat que segurament molts 
podem donar a entendre que arriba tard, per tot el que 
hi ha, jo penso que ens ajuda a governar, ens ajuda a 
fer una millor governança amb el tema de la transpa-
rència i la participació.

Per tant, jo el que faria seria algunes preguntes con-
cretes... Em sembla que tinc tres minuts, si no ho re-
cordo malament. Tres minuts? (Veus de fons.) D’acord. 
Algunes preguntes concretes amb relació a temes que 
a mi també, com a alcalde, em preocupen i que en al-
gun moment, doncs... que és la seva posada en marxa, 
sobretot per a ajuntaments petits, que implicarà, segu-
rament, necessitat de suport tècnic i econòmic. D’al-
guna manera, si vostès em podrien dir si ho tenen més 
o menys..., no tant quantificat, sinó analitzat, quins se-
rien els mecanismes mínims que caldria tenir a l’hora 
d’intentar buscar la cooperació o, si no, que als ajunta-
ments petits això no els impliqui un problema impor-
tant a l’hora de la seva aplicació.

Un altre tema que ens preocupa és el tema de l’entrada 
en vigor. La llei preveu l’entrada en vigor en una data 
concreta, excepte per a dos capítols, que ho permet a 
l’endemà. S’ha parlat mot de la gradualitat, l’entrada en 
vigor de forma gradual. Si tindrien vostès, com a enti-
tats que treballen molt per als ajuntaments, alguna pro-
posta de com es podria graduar. Perquè el que interes-
sa és que la llei, una vegada s’aprovi, doncs, com totes 
les lleis, s’ha de complir –òbviament, només faltaria–, 
però que pugui ser realment efectiva per al que perse-
guim, que és una millor governança, transparència i 
participació ciutadana. Si fem una llei en què posem 
uns condicionants que són molt difícils, al final no té 

l’efecte que volem, i és que realment es pugui millorar 
la governança. Per tant, quina seria la gradualitat que 
vostès proposarien?

L’altre element és l’òrgan de..., diguéssim, la comissió 
de control, que aquí s’ha dit també que hi ha una de-
pendència funcional del mateix Govern. Nosaltres, en 
aquest cas, el nostre grup d’això ja va discrepar, pen-
sem que cal buscar una alternativa, una fórmula que 
permeti, doncs, més, podríem dir-ne, independència i 
més autonomia. Si tenen alguna proposta concreta a 
l’hora d’intentar que això pugui ser diferent.

També és veritat que als components d’aquesta comis-
sió se’ls requereix dedicació exclusiva. Aleshores, per 
la seva dedicació, algun dels ponents ha qüestionat, 
segurament..., no «qüestionat», ha exposat, diguéssim, 
el fet que siguin dos col·lectius concrets; poder seria 
millor obrir-ho a altres col·lectius. Si realment tenen 
alguna proposta en concret.

L’altre, que fa referència a més informació, és: com veu-
rien que s’haguessin de publicar també..., l’obligació 
de publicar la relació dels llocs de treball i les planti-
lles, així com les retribucions, que sigui extensiu a tots 
els organismes subjectes a la llei; o sigui, donar molta 
més informació de la que jo crec que en aquest moment 
molta gent ens està demanant.

També la publicació de l’avaluació de la qualitat de 
serveis públics, quan això s’encarregui a una audito-
ria externa; o sigui, d’alguna manera si encarreguem 
aquesta avaluació de la qualitat a una entitat externa, 
doncs, que també es publiqui aquesta informació.

I també el fet d’intentar, doncs..., la necessitat, tam-
bé, que es publiquin tots els informes de fiscalització 
subjectes a la llei, jo crec que això pot ajudar molt a 
millorar aquesta informació. I ho repeteixo, per tant... 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.)

Acabo president, que crec que...

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Popular, senyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

Sí, moltes gràcies. Molt ràpidament. En definitiva, el 
que està clar és que aquesta llei el que representa és 
un canvi de cultura en les nostres administracions, no 
només a la Generalitat de Catalunya, sinó també en 
els ens locals, i si no partim d’aquesta base difícilment 
entendrem el que pretenem.

Però, dit això, aquest canvi cultural ha de ser possi-
ble, aquest canvi de la cultura administrativa ha de ser 
possible. Per tant, nosaltres ens vam plantejar –i en 
volem saber la seva opinió– què havia de prevaldre: 
el dret de tots els ciutadans a ser tractats iguals en tots 
els municipis, o distingir per tram de població i, per 
tant, per capacitat econòmica tècnica, doncs, alguna 
de les obligacions que aquí es plantejaven. I aquest de-
bat s’ha produït en la ponència. Jo sé el que s’ha dit a 
la ponència, però m’agradaria saber quina és la seva 
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opinió des de la vessant dels ajuntaments. És a dir, què 
hem de prioritzar? És a dir, què ha de prevaldre en 
aquesta situació de conflicte?

Respecte al període transitori o d’adequació, com deia 
abans, com a canvi cultural que representa no es fa-
rà en un dia, però, a part del que és immediat, que 
són les eleccions, que jo comparteixo que això com-
porta la dificultat de planificar –hi poden haver can-
vis de governs, hi poden haver...–, doncs, quin seria, 
per a les entitats que vosaltres representeu, un perío-
de d’adaptació raonable. I si aquest període d’adapta-
ció raonable ha d’anar també per trams de població 
o no. Aquestes serien preguntes concretes que nosal-
tres ens hem fet a la ponència. Aquí donem una pri-
mera resposta, però aquestes respostes també..., mol-
tes d’aquestes respostes estan condicionades a saber 
el vostre parer des del món local, de com les valoreu i 
com les avalueu, no?

En aquest sentit, és a dir, de quin punt de sortida par-
tim? Com estem en els ajuntaments? Ara coneixeu el 
text, coneixeu la globalitat del conjunt d’obligacions 
que es plantegen. Des de la vostra opinió, quin és el 
punt de sortida en què estem, i si podeu, una mica, 
definir els diferents trams de població, eh?, perquè 
segurament les realitats són molt diferents i singu-
lars, i, per tant, situacions que potser són assumibles 
en un àmbit poblacional, en altres, no; però seria bo 
que també ens ho poguéssiu explicar. Perquè, evident-
ment, jo comparteixo el que ha dit el representant de 
l’Associació Catalana de Municipis, en el sentit que ha 
parlat de la realitat i possibilitat. És a dir, hem de ser 
molt exigents. Hem de ser..., amb una voluntat, evi-
dentment, que permeti que els ciutadans accedeixin a 
aquesta informació, però hem de ser realistes. No té 
cap sentit que aprovem una llei que després no s’acabi 
aplicant. I, per tant, hem de buscar aquest punt d’equi-
libri.

Nosaltres optem per, si això requereix un període 
d’adaptació, doncs, fer el que sigui necessari, però al-
hora, també, amb un grau d’exigència alt per a les ad-
ministracions, perquè per a tots –per a tots– suposa un 
canvi de cultura; és a dir, les actituds aquelles de veu-
re el ciutadà quan et demana la informació una mica 
com una molèstia, si em permet l’expressió, eh? –ho 
estic exagerant una mica–, i, una mica: «Escolti, si no 
acredita molt bé l’interès legítim, a vostè, doncs, se-
gons quina informació no la hi donaré. I si vostè no hi 
està d’acord, vagi als tribunals», tot és un canvi cultu-
ral important i, per tant, des d’aquest punt de vista.

Però m’agradaria que si en aquestes tres o quatre 
qüestions poguéssiu concretar una mica més la res-
posta... Ens ajudaria a complementar el debat que hem 
fet nosaltres en la ponència.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Calbó. Pel Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, se-
nyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí, gràcies, president. I agrair la compareixença del 
senyor Saldoni i del senyor Soto. Bé, precisament 
l’afectació al món local és una de les principals pre-
ocupacions per al nostre grup, per al Grup d’Iniciativa 
i Esquerra Unida, respecte d’aquesta llei, perquè ente-
nem que és una llei que tindrà bastant impacte, molt 
d’impacte –també en el món local–, i tal com deia 
abans el diputat Calbó, que avui el cito molt, requereix 
un canvi de mentalitat per part de l’Administració; de 
totes, per part de totes les administracions.

En aquest sentit, el volum d’informació que origina, 
que gestiona i que elabora el món local és importantís-
sim, és elevadíssim; segurament, de totes les adminis-
tracions, el conjunt de les administracions locals, pel 
seu volum, doncs, i per les seves competències, gene-
rarà un volum d’informació que farà que la llei hagi de 
tenir, per obligació, molt en compte quines són, d’al-
guna manera, les preocupacions que ens arriben des 
dels ajuntaments.

En aquest sentit, i una mica en la línia de les pregun-
tes –perquè jo crec que la gran pregunta que hauríem 
de fer al món local és precisament aquesta en el de-
bat, i això ja abans, prèviament, s’havia explicat–, el 
que considerem és que les desigualtats que existeixen 
entre uns ajuntaments i uns altres, tant pel que fa a 
recursos econòmics, a recursos humans, a recursos 
tècnics, no pot provocar que hi hagi també desigual-
tats entre els ciutadans, perquè, en definitiva, la llei 
de la transparència és una llei que a qui dóna dret és  
a la ciutadania, és al ciutadà; no és un dret que tingui 
l’ajuntament o tingui la Generalitat o tingui la diputa-
ció. No és un dret de les administracions, sinó que és 
un dret del ciutadà; per tant, no podem establir dife-
rències entre un ciutadà i un altre, en funció del terri-
tori geogràfic en què visqui.

En les compareixences d’aquest matí, els arxivistes, 
els arxivers ens venien a explicar, doncs, el desple-
gament que hi ha també pel que fa a l’Administració 
electrònica, no?, en els últims anys. Nosaltres volíem 
saber quin percentatge detecten vostès, quin nivell de 
desplegament hi ha de l’Administració electrònica, 
que tenim la sensació que també té molt a veure en ai-
xò, no? –amb el tipus d’ajuntament i amb el volum de 
gestió de cada ajuntament–, per saber, doncs, si estan 
desplegant l’Administració electrònica d’una manera o 
d’una altra.

I, finalment, vostès reclamaven –nosaltres també ho 
vam fer, doncs, en els diferents tràmits de la llei– su-
port tècnic i suport econòmic; entenem que són lleis 
que han d’anar acompanyades econòmicament, perquè, 
si no, al final es poden quedar en paper mullat i, per 
descomptat, aquesta no és la voluntat de qui fa la llei i 
entenc que tampoc no és la voluntat de qui té l’obliga-
ció de complir-la.

En aquest sentit, els volia preguntar també de quina 
manera..., quin pensen vostès que seria el millor ins-
trument per acompanyar, d’aquestes necessitats que té 
el món local, de la llei, o, si ho recorden, si la poden 
comparar amb altres lleis que també han tingut im-



Sèrie C - Núm. 508 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 45  57

pacte a nivell local i que han anat acompanyades de 
mesures d’aquest tipus.

El president

Moltes gràcies, senyor Mena. Senyor Corominas, per 
Convergència i Unió.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. Agrair la compareixença del se-
nyor Soto i del senyor Saldoni. Senyor Soto, felici-
tar-lo per les noves responsabilitats –una persona amb 
molta trajectòria en el món local–; esperem que li vagi 
bé. I al senyor Saldoni, alcalde de Sallent, doncs, grà-
cies també per la seva intervenció.

Bàsicament, quan vam plantejar la participació del 
món local, o com posàvem el món local en aques-
ta llei, el dubte que se’ns generava és aquest que ha 
sortit; és a dir, tenim un món local tan divers i amb 
tanta asimetria respecte als recursos i respecte tam-
bé a les necessitats, de vegades, que veure aquesta 
perspectiva des del punt de vista d’un ciutadà –per-
doneu-me–, d’un urbanita que té tots els serveis i que 
es posa, doncs, en un poble de quaranta-cinc habitants 
–a Sant Jaume de Frontanyà, que en té menys–, i que 
diu: «Ara vull tot el que té el de Barcelona», per en-
tendre’ns, doncs, això era injust per a l’Administració, 
però també és injust per al ciutadà no mirar-ho des del 
punt de vista del ciutadà.

I, per tant, el que pretenem, bàsicament, a l’arribar 
al final de la llei és que, des del món local, ens aca-
beu donant pautes d’aquest equilibri entre el fet que el 
ciutadà tingui una garantia de tracte si no igual, simi-
lar, respecte a l’accés a la informació, respecte al seu 
tracte amb l’Administració, respecte a les garanties de 
transparència, etcètera, i que no generem, doncs, en-
cara més dificultats en aquells ajuntaments que són els 
que precisament tenen més dificultats per tirar enda-
vant qualsevol servei, per petit que sigui. I, per tant, 
aquest punt, aquesta ponderació l’hem de trobar.

I el que us demanem és... I no cal que ens concreteu 
tot allò, però sí, en els propers dies, setmanes, aquests 
punts: de finançament, de tirar endavant el portal, 
d’aquella informació que ha d’estar a l’abast del ciuta-
dà, de si aquesta concreció de les administracions o la 
cooperació amb les administracions supramunicipals 
ha de seguir en diputacions, consells comarcals o la 
mateixa Generalitat per tal que, en un llindar determi-
nat, doncs, l’obligació la traspassem ja directament o 
que quedi clar que es pot traspassar per part de l’ajun-
tament a una administració superior, per tal de no fer 
un embolic en els centenars de municipis que estan 
per sota dels mil habitants, per exemple, que en són 
molts, no?

I, per tant, aquest és el principal..., el principal dubte 
que tenim és aquest.

Respecte a alguna de les consideracions que s’han fet, 
el silenci positiu també, posar-lo en funcionament. Els 
que hem estat a l’Administració local, i vosaltres que 
hi sou en contacte constant, i molts membres d’aques-

ta comissió..., que, de fet, doncs, està plena de «mu-
nicipaleros»; començant pel president. (L’orador riu.) 
Bé, és un terme autoaplicable molt dolç, eh? És clar, 
el fet de canviar el concepte respecte a la persona que 
ha de respondre als diferents departaments de l’Admi-
nistració –que el silenci positiu es posarà en funciona-
ment ja–, alguns des de fora ho veuen molt fàcil; n’hi 
ha hagut molts dels que han vingut que ens feliciten, 
i de fet és la nostra voluntat fer aquest canvi de xip, 
però, evidentment, els que esteu i estem i hi hem estat 
a dintre, doncs, sabem que això comportarà, evident-
ment, una revisió de tots els processos. Llavors, això 
ho podrem fer amb un temps raonable? No es podrà 
fer? El 2015, any electoral, ho acaba dificultant, com 
deia l’alcalde Saldoni. Per tant, a tot això, doncs, vol-
dria que ens responguéssiu.

I, també, en el tema de la comissió que resoldrà els 
recursos del dret d’accés –estem oberts, vull dir–, el 
que volíem sobretot era que fos gent de prestigi des 
d’un punt de vista jurídic; per tant, que ningú comenci 
la seva carrera aquí, perquè s’acabaran resolent temes 
importants. I, dos, que fossin unes places que d’alguna 
manera es consolidessin, que no fossin a temps par-
cial, ni molt menys, perquè al final, doncs, hi haurà, 
segurament producte del silenci administratiu, molta 
més feina de la que hi hauria si no hi hagués els silen-
ci administratiu positiu. I, per tant, aquestes serien les 
preguntes.

I compartim una miqueta els dubtes de l’alcalde Sal-
doni en el tema patrimonial; és a dir, si hi hagués un 
sistema màgic perquè es poguessin veure els incre-
ments patrimonials, molt bé, però és que no només 
són els increments patrimonials. Tant en societats pú-
bliques, patronats, etcètera, el fet de, per exemple, dis-
posar d’accions d’una determinada societat i que s’es-
tà fent una llei al Parlament de Catalunya que afecta 
aquella societat, doncs, hem de saber-ho –hem de sa-
ber-ho. Jo vull saber si la senyora Calvet –que no ho 
sé–, doncs, té mil accions d’una societat de què estem 
fent una llei que l’afecta i la pot beneficiar o perjudi-
car. I qui diu ella diu qualsevol procés legislatiu o ai-
xò. I, per tant, estem d’acord que no s’ha de fer més sa-
fareig del que ja es fa en aquestes coses, però també és 
que no hi ha un sistema màgic. I, per tant, jo crec que 
la societat ens demana uns mínims d’entrada, que és 
coneixement i informació, i a partir d’allà tot el tema 
d’increments patrimonials.

El president

Moltes gràcies. Tornem, doncs, la paraula als compa-
reixents. Senyor Soto.

Juan Ignacio Soto Valle

Bé. Gràcies. S’han plantejat diverses qüestions que, 
efectivament, són qüestions rellevants des del punt de 
vista d’aplicabilitat, no?, d’aquesta llei.

L’entrada en vigor, una d’elles, no?, que la plantejava el 
diputat Juli Fernandez i que l’han plantejat tots vostès. 
L’entrada en vigor de la llei també està marcada per 
l’agenda de l’entrada en vigor de la llei estatal. Perquè 
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si ara, per posar un exemple, tinguéssim un període 
d’un any a partir de l’aprovació, i aquesta aprovació 
fos immediata, doncs, ens trobarem que una part im-
portant de l’aplicació de la llei estatal, en preceptes 
que són bàsics, estaran en vigor abans d’un any, eh?, 
i això marca l’agenda, lògicament, de la transitorietat 
en l’aplicació de la llei.

Un període d’un any és un període que... Són dotze 
mesos; en podrien ser deu, en podrien ser sis. Però 
jo crec que els objectius que hi ha darrere d’aquesta 
llei..., és important saber que és la primera iniciativa, 
per exemple, en matèria de registre de grups d’inte-
rès. L’informe del Comitè de les Regions de la Unió 
Europea del 2014 deia que no hi havia cap regulació 
a Espanya en aquesta matèria, i aquesta és la primera 
resposta que es dóna des del Parlament de Catalunya; 
és important. Però això també marca un objectiu molt 
ambiciós. I s’ha de tenir en consideració que l’aplica-
ció d’aquest registre d’interessos a tot l’àmbit territo-
rial d’aplicació, doncs, ha de ser realista i començar 
amb administracions que tenen més capacitat des del 
punt de vista tècnic i tecnològic –tècnic o econòmic, 
etcètera, però sobretot tecnològic.

Per tant, la transitorietat... Jo en principi veig dificul-
tats per fer una aplicació per trams de població. Ara 
bé –ara bé–, el que han de fer les administracions amb 
competències en matèria de cooperació i assistència 
tècnica o jurídica i econòmica en els municipis és fer 
costat i concretar. Aquestes obligacions de suport que 
aquí no estan concretades en la llei, concretar-les per 
ajudar aquest univers de municipis petits o que tinguin 
més dificultats per implantar, sobretot, tecnologia que 
garanteixi aquestes obligacions.

S’ha parlat, en el tema de... Temes concrets. Parlava 
també el senyor Fernandez de l’RLT –retribucions, 
determinats sectors. L’RLT, en aquest moment..., hi 
han obligacions en matèria d’informació pública que, 
sense una llei com aquesta, doncs, s’han de complir. 
I hi han molts municipis que ni tan sols tenen l’RLT; 
llavors, difícilment ho publicaran. Però s’ha de pu-
blicar ja. Això ja s’ha de publicar. I això està previst, 
diguem-ne, en el paquet de transparència activa d’in-
formació activa que contempla la llei, amb el qual 
nosaltres estem d’acord.

Ens sembla bé que aquestes avaluacions de qualitat  
de serveis públics tinguin un control per part del po-
der regulador, bé per part dels municipis o bé per part 
de les diputacions, però el sector públic ha de mante-
nir el control sobre això, poder regulador.

Parlava el diputat Calbó de canvi cultural. Evident-
ment, això comporta un canvi cultural per a tots. 
I aquí hi ha un gran compromís amb aquesta norma i 
suposa, doncs, posar-hi esforços i fer-ho colze a colze. 
No serà solament un tema de l’àmbit local, ha de ser 
de tot el conjunt del sector públic català.

Quant al període transitori, ja ho he dit, penso que fer-
ho per trams de població té les seves dificultats. En tot 
cas, s’hauria d’atendre a la dificultat de l’objectiu so-
bre el context, sobre el camp en què s’ha d’implantar, 
perquè hi han coses que són fàcils d’implantar i hi han 
qüestions que són més difícils d’implantar.

Administració electrònica i finançament. Ho comen-
tava el senyor Mena, d’Iniciativa per Catalunya Verds. 
Una de les exigències transversals que hi ha a la llei i 
que està també al compromís de la Carta de governan-
ça multinivell del Comitè de les Regions, és a dir, de la 
Unió Europea, i que està també en l’Acord del Comitè 
de Ministres del Consell d’Europa del 2008, en matè-
ria d’innovació democràtica i governança, és aquesta 
preparació, des del punt de vista de govern electrònic, 
de tecnologia. Les administracions públiques catala-
nes estan en una situació..., si es fa de manera compa-
rativa amb altres administracions locals, en una bona 
situació, però encara queda molt de camí per recórrer.

Les línies de l’estratègia de la Unió Europea 2020 do-
nen prioritat a aquesta inversió en matèria de tecnolo-
gia, o sigui, de govern electrònic, en matèria d’Admi-
nistració electrònica, i hem de fer molts esforços per 
preparar les administracions locals. Una part impor-
tant del compliment d’aquesta llei es basarà en aquesta 
solvència tecnològica per part dels municipis. Hi han 
desigualtats, de totes maneres, en funció de municipis 
petits i municipis grans.

I en l’aportació del diputat Corominas coincideixo en 
moltes coses, sobretot en aquesta valoració que s’ha 
de tenir cura perquè s’ha d’aplicar també a Sant Jaume  
de Frontanyà i a l’Ajuntament de Barcelona. Per què? 
Perquè aquesta llei afecta drets. No és una llei sectorial 
per publicitar contractes o determinades operacions o 
determinats acords municipals, sinó que aquesta llei 
afecta drets i, per tant, s’ha d’aplicar arreu. Una altra 
cosa és que les administracions amb competències per 
ajudar aquelles que no tenen la capacitat, les eines, els 
instruments, el finançament, doncs, els posin, però em 
penso que els veïns de Sant Jaume de Frontanyà o d’Al-
banyà i de Barcelona tenen el mateix dret a accedir als 
documents i a la informació de les seves administra-
cions públiques en condicions d’igualtat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Saldoni.

David Saldoni de Tena

Molt bé, gràcies. Jo crec que la primera cosa que te-
nim tots al cap és que ho volem fer, això, no?, que és 
un procés en el qual ens hem ficat tots plegats i que ho 
volem fer bé. Per tant, ho hem de pensar i hem de po-
der-ho executar de la millor manera possible.

Hi ha molta gent, diguem-ne, que ja hem entrat en res-
ponsabilitats públiques amb aquesta mentalitat –amb 
la mentalitat de la transparència–, perquè estem en un 
moment en el qual la comunicació és molt ràpida, i en 
el moment dels WhatsApp, dels Facebook, dels Twit-
ter, tot això d’aquí, a vegades els terminis –els termi-
nis que tenim en segons quins reglaments– es poden 
arribar a fer ridículs. Quan jo rebo una instància a 
l’ajuntament i tinc dos mesos per contestar-la, el se-
nyor que m’ha fet la instància ja l’he vist cinquanta-
quatre vegades pel carrer, quan m’ha demanat alguna 
cosa, no? I, per tant, a vegades, segons quines coses 
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és un termini molt llarg. I en altres a vegades és curt, 
perquè requereixes algun informe d’alguna altra ad-
ministració i et contesta dient que tenen, doncs, quatre 
mesos per respondre’t, i llavors tu has de poder res-
pondre alguna cosa primer per anar allargant el termi-
ni perquè t’arribi l’altre informe. Per tant, tenim una 
disparitat bastant bèstia.

Amb referència a quins són els mecanismes –que ho 
comentaven des del PSC– que podríem instaurar de 
finançament i de suport tècnic, jo crec que hi ha una 
cosa que és el tema de modelar-ho. Hem de mode-
lar les coses d’una forma que siguin bastant homogè-
nies i bastant aplicables a tot arreu, més o menys, de 
la mateixa manera. Per posar un exemple: en el cas 
de la gestió dels serveis socials, doncs, hi havia algun 
moment en el qual cada ajuntament, i especialment, 
doncs, cada província, tenia sistemes informàtics que 
no eren iguals i no eren homologables, i la gent havia 
de picar les coses fins i tot dues vegades. I ara s’ha 
fet un sistema informàtic en què tothom introdueix les 
dades més o menys de la mateixa manera i d’allà en 
surten les memòries fetes.

Per tant, que hi hagi una plataforma o un sistema en 
què només s’hagin de posar les dades –parlo de la part 
més de formulari, eh?–, però que sigui igual per a tot-
hom; que no, diguem-ne, allò, tenim una llei que ca-
dascú la pot aplicar de la seva manera –«jo considero 
això; jo considero allò altre»–, sinó que hi hagi algun 
sistema que sigui homogeni. Crec que ens podria aju-
dar molt a tots.

Per exemple, en el tema de la gradació –que també, 
doncs, s’ha comentat com es podria fer d’una forma 
gradual–, hi han uns estudis fets per no recordo quina 
universitat és, que ens envien a l’ajuntament la nostra 
web quina mena de nivell de transparència té, no? I et 
diu: «Tu estàs al 50 per cent», o «Tu estàs al 70 per 
cent», no? (Veus de fons.) L’Autònoma ha fet l’estudi 
aquest. Doncs, aquest estudi de l’Autònoma, que ens 
van enviant i que, llavors, podem anar millorant al-
guna de les coses que marca, si això ho tinguéssim 
en una plataforma única, que sabessis: «Ostres, hi han 
cinquanta camps que no els he omplert.» Per tant, saps 
que estàs al 50 per cent. Però tens aquella referència. 
Ells ens han fet aquest estudi, que ens l’han enviat a 
molts municipis. Crec que d’aquesta manera podríem 
tindre una possible gradació; que diguéssim: «Guaita, 
d’aquesta plataforma que us fem, que us presentem» 
–des del Govern o des d’on sigui– «per complir el 100 
per cent de la Llei de transparència, el primer any s’ha 
de complir un 30, el segon un 40 o un 50...» No sé 
com es podria fer, però... Hi ha algú que alguna cosa li 
és més fàcil que alguna altra... És una idea.

En el tema de la comissió de... –no sé com es diu, ara, 
la de seguiment d’aquesta llei–, la comissió de garan-
ties, clar, nosaltres creiem que sí que hi hauria d’haver, 
com a mínim, dues persones que poguessin provindre 
del món local; per tant, doncs, que el Consell de Go-
verns Locals de Catalunya pogués proposar un parell 
de persones d’aquesta comissió de garanties.

També s’ha fet referència al tema de la publicació dels 
llocs de treball, dels treballadors i de les seves retribu-

cions. Jo crec que aquest és un tema molt interessant i 
que també s’hi ha de pensar molt seriosament, perquè 
al final el senyor Corominas, que comentava, doncs, 
els interessos a vegades de les persones, que ho pots 
tindre en el teu patrimoni i que, per tant, és una cosa 
molt fina, de saber això, doncs, si hi han hagut accions 
d’una empresa o d’una altra. A mi també m’agradaria 
saber si el secretari del meu ajuntament, l’arquitecte 
del meu ajuntament o segons quines persones del meu 
ajuntament quins interessos tenen o quin patrimoni te-
nen o quins interessos poden tindre, perquè els càrrecs 
electes, en aquest cas, no podem estar ni en un simple 
tribunal de contractació d’una persona. Per a un treba-
llador del meu ajuntament, jo no puc estar ni a l’entre-
vista, ni veure’l, ni escoltar-lo, ni veure’n l’examen, res 
de res de res. I llavors, en canvi, els treballadors del 
meu ajuntament són les persones que contracten. Jo 
dic «perdó», però també tenen amics, també tenen fa-
miliars i també tenen de tot. I, per tant, doncs, aquesta 
mena de culpabilitat que cau a vegades sobre els càr-
recs electes i aquesta mena de santedat sobre determi-
nats treballadors públics crec que no és correcta i, per 
tant, també s’hi ha de pensar.

El tema de l’avaluació de la qualitat és un altre dels 
àmbits que també comentaven des del PSC i que crec, 
doncs, molt interessant poder-ho fer.

El senyor Calbó, del Partit Popular, comentava el te-
ma de la diferència. Òbviament, jo crec que és la mare 
dels ous. El tema de si tots els ciutadans tenen els ma-
teixos drets o en els territoris. Aquí –també ho comen-
tava el senyor Corominas–, òbviament..., ens passa 
molt, eh?, als pobles, això. Quan arriba o un despatx 
de la ciutat o algú que ve de Barcelona a demanar in-
formació a l’ajuntament, clar, ve amb unes exigències 
i amb un sistema que ens queda, a vegades, sobtat, no? 
Jo crec que hi han punts forts i punts febles. A Sant 
Jaume de Frontanyà tothom té el telèfon de l’alcal-
de, n’estic convençut, tothom el truca a casa o el van 
a veure o, diguem-ne, és súper ràpida, de vegades, la 
resposta en segons quins temes.

Hi han punts forts i hi han punts febles en aquesta 
anàlisi. Hem de veure com ho podem fer. Hem de ga-
rantir que tothom tingui uns mínims a tot arreu, però 
sí que hem de mirar les capacitats tècniques per po-
der-ho fer, eh? –perdó, vaig molt ràpid perquè..., es que 
s’ha acabat. Però en aquest moment podem tindre im-
possibilitat tècnica; a l’hora de poder fer les coses con-
tradiem la voluntat política. L’alcalde pot anar allà i 
dir: «Escolta’m, això, aquesta llei vull que me l’apli-
quis d’aquí a dos mesos.» Saps? I amb això ens que-
dem tan tranquils i tan amples, però els tècnics que 
tenim a la casa no ho poden fer i et diran: «Ostres, 
és que no ho puc fer.» Tu diràs: «D’acord, doncs, vull 
contractar algú.» No, no puc. Perquè no podem con-
tractar ningú, no podem augmentar hores, no podem... 
Estem lligats de mans i peus, els ajuntaments, a l’hora 
d’ampliar la despesa, no només en capítol I, eh?, sinó 
també en la regla de la despesa, en incrementar la des-
pesa de l’any anterior; has d’anar amb molt de compte 
quines despeses extres vols fer l’any que ve. Per tant, 
estem lligats de mans i peus.
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El període que seria raonable, o el punt de sortida en 
el qual ens trobem –que ho comentava també el se-
nyor Calbó–, jo crec que és bastant bo, igual que par-
lava Iniciativa de la seu electrònica. Tothom està bas-
tant bé, eh? Jo crec que podríem tenir una imatge... 
Tothom està bastant bé i bastant en marxa en el tema 
d’implementar sistemes de seguiment electrònic. Al-
guns fins i tot ja estan aplicant en el tema de segui-
ment d’expedients. I el seguiment d’expedients, en al-
gun moment..., en molts pocs minuts pots donar una 
resposta de en quin punt es troba aquest expedient. Per 
tant, hi han molts ajuntaments que estan bastant bé, i 
aquí també, des de les diputacions, s’ha fet una gran 
feina.

I no m’allargo més, però sí que el... Bé, volia defensar 
això, que no tenim capacitat, en aquests moments, per 
poder generar més recursos; encara que els tinguem, 
perquè alguns voldríem poder augmentar sous o poder 
contractar gent i no ens deixen.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Soto; moltes 
gràcies, senyor Saldoni. Que sàpiguen que si volen 
afegir qualsevol cosa estarem oberts a rebre la do-
cumentació o qualsevol cosa que ens vulguin fer ar-
ribar. I, per tant, doncs, agrair-los la compareixença 
d’avui. I continuem amb els següents compareixents. 
Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i 
dotze minuts i es reprèn a les cinc i dos minuts.

El president

Molt bé, doncs, donem la benvinguda al senyor Jor-
di Vaquer, director de l’Open Society Foundations a 
Catalunya, i al Víctor Garcia Souto, representant de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Compareixença
d’una representació de l’Open Society 
Foundations a Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon 
govern (tram. 353-00807/10)

Senyor Vaquer, per un espai de, més o menys, deu mi-
nuts. Endavant.

Jordi Vaquer Fanés (director d’Open 
Society Foundations a Catalunya)

Moltes gràcies. Gràcies per la invitació a aquesta com-
pareixença. Jo el que volia fer era centrar-me en dos 
aspectes que la meva fundació ha treballat en molts 
llocs del món, que són els aspectes de transparència 
i accés a la informació pública, que no és la totali-
tat de la llei, vull dir, i em centraré només en aquests 
dos. I ho faré fent dues observacions i, llavors, anant 

a punts que em semblen preocupants o sobre els quals 
vull cridar l’atenció dels membres d’aquesta comissió.

Sobre les observacions generals, bé, només dir que és 
una llei que arriba molt tard, i no només arriba molt 
tard perquè anem al darrere de tot Europa i fins i tot 
a l’Estat espanyol tampoc anem particularment avan-
çats, sinó sobretot perquè les exigències de la societat 
estan bastant més avançades, fins i tot, que el contin-
gut d’aquesta llei. La societat ha creat els seus propis 
mecanismes, a través de filtracions, per exemple, i al-
tres, d’accedir on no estàvem donant accés de manera 
legal, i a més a més perquè la nostra societat està fre-
nada, no?, la nostra capacitat empresarial, la generació 
de capital social, la mateixa millora del Govern, per 
aquesta absència de transparència.

L’altra observació general que jo volia fer és que la llei 
és ambiciosa i agafa moltes coses, barreja coses que 
no necessàriament haurien d’anar juntes en una llei, 
cosa que des del punt de vista de transparència legis-
lativa tampoc no és ideal. Però no toca dos temes, jo 
crec que deliberadament i potser és bona idea, però sí 
que vull posar-los sobre la taula perquè són temes que 
estan relacionats amb el que tracta aquesta llei. Un és 
la protecció dels alertadors, de les persones que, ju-
gant-s’hi a vegades el sou i la feina, doncs, aixequen 
la mà per dir «aquí està passant alguna cosa», sigui en 
l’àmbit privat o en el públic en aquest cas. I aquestes 
persones, doncs, al G-20, per exemple, han demanat 
als països del G-20 que creïn legislacions específiques 
per defensar-les. I l’altre àmbit, que tampoc no hi és, 
és el fet de l’accés obert a la recerca finançada amb 
fons públics. És important que la recerca de les dades 
produïdes per l’Administració siguin públiques perquè 
tant els operadors privats com científics puguin fer-les 
servir, però també és important, jo crec, que si es dedi-
quen diners a la recerca pública, això acabi sent d’ac-
cés obert. Aquí estem molt endarrerits i, per exemple, 
el Govern britànic ha fet una aposta molt forta. Llàsti-
ma que això no estigui a la llei, potser és complicar-la, 
però crec que és important tenir en compte dues coses 
que s’han quedat fora d’aquesta llei.

Però, bé, vaig al que sí que és a la llei, per comentar 
el que jo considero que són cinc escletxes importants 
i que devaluen una mica el valor d’una llei que és im-
portant i que en general, en termes generals, és bona.

La primera escletxa que a mi em preocupa és la idea 
d’inadmissió de sol·licituds. I en general l’article 29 jo 
el trobo molt problemàtic. Perquè si l’accés a la infor-
mació és un dret, la idea de no admetre la sol·licitud, 
ni tan sols mirar-la i no haver-ho de motivar, a mi em 
sembla preocupant. A més a més d’aquest article 29, 
algunes de les raons per les quals es pugui no admetre 
no em semblen bones. Per exemple, que una sol·licitud 
sigui repetitiva fa més fàcil respondre i, per tant, per 
què no respondre-hi si és repetitiva, si és encara més 
fàcil. O, per exemple, si es diu, a l’article 29.h «si per 
determinació legal una informació ja ha de ser públi-
ca, és inadmissible una sol·licitud d’accés a informació 
pública»; bé, a vegades, hi ha coses que legalment han 
de ser públiques i no ho són o la ciutadana no sap com 
accedir-hi. Per què fer inadmissible aquesta sol·licitud? 
És a dir, penso que a aquest article valdria la pena tor-
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nar-hi a donar una mirada, perquè atempta contra la 
part més del dret d’accedir.

La segona preocupació que tinc és sobre dues res-
triccions al dret d’accés a la informació. Una, que em 
sembla molt important, que és: crec que es fa massa 
èmfasi en la determinació de la identitat del sol·licitant 
en aquesta llei. I aquest èmfasi en aquesta determina-
ció pot arribar a ser problemàtic. El pitjor que hi ha en 
la llei, per mi, és la referència –tot i que només és una 
referència– a la signatura electrònica i remetent a un 
reglament. Perquè la signatura electrònica, en aquesta 
realitat social catalana de 2014 és una barrera. I això 
ho sabem tots. I sabem que a Navarra s’ha fet servir 
com a barrera. Per tant, em quedaria molt més tran-
quil si la identitat fos un nom i un cognom i un lloc 
per respondre, sigui una adreça electrònica, sigui una 
adreça postal; no veig per què s’ha d’establir, més en-
llà d’això, qui pregunta, com si un hagués de legiti-
mar-se per preguntar a les administracions.

Una altra cosa que no m’agrada, o no ens agrada a la 
gent que hem estat treballant aquest text, és que els 
menors d’edat no puguin fer servir la llei d’accés a la 
informació pública; és a partir dels setze anys. Bé, jo 
vull posar un exemple. A Xile, un delegat d’escola de 
deu anys va demanar al seu ajuntament si hi hauria 
una sèrie de sales d’estudi. L’ajuntament li ho va ne-
gar. Va fer servir el recurs d’empara a la comissió na-
cional i va aconseguir aquest accés. La lliçó que van 
tenir els nens de la seva classe en democràcia és im-
pagable. Per què un menor d’edat no pot fer servir els 
mateixos mecanismes? No hi veig cap raó.

En tot cas, una tercera preocupació que em sembla re-
marcable és: la llei parla de formats reutilitzables, que 
em sembla molt bé, i interactius; del que no parla és 
de dues coses molt importants. La primera és formats 
oberts, formats que una persona pugui agafar en el seu 
ordinador i jugar-hi i fer-hi correlacions i fer-hi el que 
vulgui. Per exemple, quan l’article 36.2.b diu: «Quan 
la informació hagi estat difosa en un altre format i s’hi 
pugui accedir fàcilment», això és el colador pel qual 
tots els PDF penjats a tot arreu es converteixen en la 
resposta, i els PDF no serveixen per fer anàlisis es-
tadístiques, regressions, que permetin a una persona 
no només entendre el cas concret, sinó les tendències: 
estem fent una bona política pública o dolenta? A qui 
afavoreix? D’acord?

I el nivell de detall dels pressupostos no es detalla, i 
això és problemàtic. Perquè, per exemple, el que ens 
està passant ara és que donem un nivell de detall més 
gran en pressupostos previstos que en pressupostos 
executats, cosa que fa impossible, després, que el ciu-
tadà vagi a buscar què ha passat amb els diners exac-
tament.

Dues preocupacions més –una no la repeteixo, perquè 
ha estat l’anterior compareixença–: la implementació i 
la implementació en l’àmbit local. No m’hi aturo, però 
preocupa.

I, per últim, la publicitat institucional. L’article 11.1.e 
diu que s’ha de dir quant costa, que em sembla molt 
bé, però tots sabem que el problema de transparència 
en la publicitat institucional és a qui va, quin és el re-

partiment entre capçaleres i entre mitjans de comuni-
cació. Si no diem això i només diem quant es gasta 
una administració en publicitat institucional furtem la 
informació més important en aquest àmbit de trans-
parència.

Bé, hi ha altres àmbits de millora de la llei. Tres de-
talls que jo crec que no devaluen la llei, però que es 
pot millorar.

Un detall és la caducitat de la informació. Jo entenc 
que, ara, demanar anar més endarrere de cinc anys se-
ria una feinada, segurament, molt poc justificada, però 
no veig perquè d’aquí a cinc anys i mig no es pot tenir 
una informació que ara ja és pública. No veig per què 
hi ha d’haver una caducitat en aquest accés a la infor-
mació d’aquí a sis anys o d’aquí a set anys; penso que 
és innecessari i és afegir una opacitat certament poc 
important, però també innecessària.

L’article 26.2 demana al ciutadà que demani precisa-
ment la informació que vol. El ciutadà no ho sap qui-
na informació té l’Administració. És una demanda que 
pot ser un colador per negar, a una persona que no sap 
ben bé on demanar-ho, la informació.

I l’article 27.3 jo crec que és contradictori amb altres 
parts d’aquesta llei. L’article 27.3 diu que la informa-
ció s’ha de sol·licitar a l’òrgan o entitat administrativa 
que disposi de la informació. De nou, la ciutadana no 
té perquè saber-ho. I si hi ha un article 30 que diu que 
si la demanda va al lloc equivocat aquesta demanda 
s’ha de passar a l’Administració competent, per què hi 
ha d’haver un 27.3 que diu el contrari? Això són de-
talls, però que milloren la llei.

Bé, jo penso que és una llei molt bona, és un bon mo-
ment per fer-la, però arriba tard. Hi ha aquestes cinc 
escletxes grans que es poden millorar. Només vull 
dir, doncs, que hi ha una enorme experiència interna-
cional, a la meva fundació la tenim bastant atresora-
da perquè fa més de tres dècades que toquem temes 
d’aquest estil, i que si algun grup parlamentari o la co-
missió en si necessita algun accés més detallat a bones 
pràctiques en els temes que he dit o altres em poso to-
talment a la seva disposició.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies.

Compareixença
d’una representació de la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern (tram. 353-00778/10)

Senyor Garcia.

Víctor Garcia Souto (representant de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)

Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-nos, abans de 
res. La part que em toca a mi, la que voldria exposar 
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avui, està relacionada únicament amb la part de la llei 
de la transparència que fa referència a les entitats no 
lucratives, sobretot associacions. I vull fer tres, quatre 
consideracions prèvies abans d’entrar en les propostes 
d’esmenes concretes o dels articles que més ens preo-
cupen i de què hem proposat canvis, no?

La primera, intentar fugir de la sospita que les pro-
postes puguin anar encaminades a reduir el grau de 
transparència de les entitats no lucratives. És a dir, 
cap de les propostes que fem va encaminada a reduir 
aquest grau de transparència; aquesta no és una pro-
posta, d’acord? Les entitats no lucratives jo crec que 
tenim molt a treballar en tema de transparència –punt 
de partida–, segur, però està molt en l’ADN de les en-
titats, i a més a més no només com a subjectes passius 
de la llei, sinó que segurament serem subjectes actius a 
l’hora de reclamar aquesta informació; serem les enti-
tats no lucratives, moltes vegades, les que estarem allà 
provocant que es faciliti aquesta informació i, de fet, 
moltes vegades, som els motors del fet que aquesta in-
formació s’hagi facilitat en alguns casos; per tant, som 
els primers que demanem aquest tema.

Per tant, en cap de les propostes, si us plau, que ningú 
vegi un intent de fugir de l’aplicació de la llei; no és 
aquesta la idea.

Sí que és la idea facilitar o intentar facilitar a les enti-
tats que puguin complir amb aquesta normativa; o si-
gui, les propostes van encaminades a les entitats més 
petites perquè puguin complir amb aquesta Llei de 
transparència que estableix moltes obligacions també 
per a les entitats, tot i que està molt pensada des del 
punt de vista de l’Administració pública, no?

«Entitats petites», pensem en associacions de fami-
liars de malalts mentals, o de familiars de malalts 
en general, associacions que treballin amb gent gran, 
lleure, veïns, AMPA, no només entitats socials, no?, 
entitats que normalment treballen molt amb volunta-
riat, d’acord? Aquesta és la situació o el punt de par-
tida sobre el qual nosaltres fem les propostes. Ho dic 
per contextualitzar les propostes i que no semblin..., 
no ho sé, que no toca.

Fem bàsicament cinc propostes.

La primera té relació amb quines entitats i com que-
den subjectes a la Llei de transparència, d’acord? Hi 
ha una regla general a la llei, amb relació a les entitats 
en general, però amb les entitats no lucratives en par-
ticular, que és la de publicitat passiva. El 3.3 diu: «Es-
colta, la regla general és que quan les administracions 
necessitin alguna mena d’informació i no disposin 
d’aquesta informació, la podran demanar a les entitats 
i les entitats estan obligades a facilitar aquesta infor-
mació.» Aquesta és la regla general. Després, el 3.6 
estableix una excepció a aquesta regla: partits polítics, 
sindicats, no sé què, i entitats no lucratives que reben 
subvencions –amb uns imports, ja ho sabeu: cent mil 
euros; 40 per cent amb cinc mil euros de subvenció.

Llavors, el que no acabem d’entendre amb caràcter ge-
neral és per què es produeix aquesta diferenciació, no? 
És a dir, una empresa, amb un contracte d’una admi-
nistració pública, amb una licitació amb 1 milió d’eu-

ros o 3, o 5, o els que siguin, i una associació de veïns 
amb sis mil euros d’un pressupost de deu mil no tenen 
les mateixes obligacions; unes només han d’establir 
aquesta obligació de publicitat passiva, i en les altres, 
les entitats no lucratives que reben subvencions, és una 
publicitat activa, obligatòriament han de complir amb 
les obligacions del títol segon, d’acord? Aquesta és la 
diferenciació. Llavors, no acabem d’entendre molt bé 
perquè es produeix aquesta diferenciació entre unes i 
altres. I sobretot, també, perquè pensem que produeix 
un greuge comparatiu en les empreses. És a dir, la ma-
joria d’entitats que reben subvencions són les entitats 
no lucratives; per tant, tot i que no està diferenciant si 
són entitats no lucratives o lucratives, les que reben les 
subvencions, a la pràctica, tenint en compte que la ma-
joria d’entitats no lucratives reben subvencions i per 
sobre d’aquests imports de cinc mil euros i que hi ha 
una gran dependència, doncs, afecta molt més les enti-
tats no lucratives que altres tipus d’entitats.

Per tant, la primera proposta seria: no feu cap ex-
cepció, deixeu-nos a la regla general. És a dir, tota 
la informació de la qual no disposi informe l’Admi-
nistració, que la demani i les entitats la facilitaran; 
deixeu-nos igual que la gent que fa licitacions o fa 
contractes amb l’Administració pública o tenen altre 
tipus de conveni.

La segona proposta va encaminada a dir: «Bé, si aques-
ta...» Subsidiàriament, aquesta. Perquè, clar, aquesta 
seria la primera i deixaria sense lloc a la resta de les 
que proposem ara. És a dir, si aquesta no es pot ad-
metre per la raó que sigui, el que proposem, per tant, 
és intentar que al major nombre d’entitats –sobretot, 
de les entitats petites– se’ls apliqui la publicitat acti-
va i no..., la passiva –perdó–, la del 3.3, i no pas la 
del 3.6. És a dir, pujar aquest llindar d’ingressos de 
subvenció. On posa 100.000, el que proposem nosal-
tres és pujar-ho a 400.000 euros. És a dir, que siguin 
entitats que, si ho comparem amb empreses, doncs, ja 
comencen a ser entitats mitjanes; ni micro ni molt pe-
tites, sinó ja entitats amb un cert volum i que, per tant, 
tinguin possibilitat a nivell administratiu de poder fa-
cilitar de manera proactiva aquesta informació.

Jo estic en una associació, la meva dona està en una al-
tra –la meva és de veïns; la de la meva dona és una 
AMPA–, cap de les dues entitats té pàgina web; per 
tant, sí, depenen de la de l’ajuntament, que estava vin-
culada a la de la diputació. Per tant, bé, tenim una sè-
rie de dificultats, aquesta tipologia d’entitats, que pen-
sem que pujant aquest límit..., és a dir, que l’excepció, 
en tot cas, deixi fora més entitats de les que deixa ac-
tualment amb aquest límit de cent mil euros, amb la 
idea de poder facilitar a les entitats aquest compliment 
de la llei, d’acord?, que no la deixin de complir perquè 
no tinguin els mitjans. Que no passi com amb la Llei 
de protecció de dades o altres normatives, que les enti-
tats, moltes, les més petites, es veuen amb moltes difi-
cultats per poder complir-les, no?

L’altra dificultat que ens trobem és que fa una remis-
sió genèrica de les entitats que han de complir amb el 
3.6 al compliment del títol segon. Quan anem al títol 
segon, amb la visió d’entitat, entenem que hi ha dub-
tes d’interpretació de quins articles en concret o quins 
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apartats d’aquests articles s’apliquen concretament a 
entitats no lucratives i quins no. Estan pensant molt en 
«l’Administració pública haurà de facilitar», «l’Admi-
nistració pública haurà de facilitar», llavors comences 
a llegir els ítems i jo crec que no acaba de quedar clar. 
I, per tant, el que proposem és clarificar exactament..., 
d’aquests articles, no fem una remissió genèrica al títol 
segon, diguem exactament quins articles i quines són 
les obligacions: estatuts, juntes, convenis, contractes, 
subvencions... Bé, concretament els articles, perquè, si 
no, pensem que queda una indeterminació complicada 
per a les entitats.

No sé com vaig de temps, però intento anar més ràpid.

L’altra, l’altra mesura també orientada a facilitar 
aquest tema, és que les entitats puguin fer servir, per 
fer aquesta publicitat activa, tant el portal de la trans-
parència, que ja està creat, com si no pot ser el por-
tal de la transparència, els registres que ja existeixen 
–Registre d’associacions o Registre de fundacions–, i 
que a partir d’allà es pugui fer pública aquesta infor-
mació. Aquesta seria una primera mesura, és a dir, si 
ho podem fer a través d’eines que ja existeixen i, per 
tant, que no ens compliquin la vida a moltes entitats.

I la següent seria una demanda que jo crec que quan 
ho vam parlar amb alguns partits no posàveu bona ca-
ra, però era una demanda, d’entrada, única. És a dir, 
les entitats no lucratives ja facilitem molta informació 
de la que demaneu, o de la que demana la llei –perdo-
neu, eh? Facilitem estatuts –Registre d’associacions–; 
facilitem càrrecs de la junta –Registre d’associacions o 
de fundacions, eh?–; les fundacions faciliten els comp-
tes anuals i les auditories quan cal; facilitem la justifi-
cació de les subvencions a l’ajuntament, a la diputació, 
a la Generalitat, però que ja està; si és un contracte 
o una licitació, la informació ja la té l’Administració 
–la del plec de condicions, les propostes presentades, 
els imports, la selecció d’aquestes entitats–; per tant, 
això estaria orientat en la publicitat passiva, que de-
maneu a més. És a dir, si l’Administració ja disposa 
d’aquesta informació, que la faci pública a través del 
portal de transparència o que es faci pública al por-
tal de transparència, però no carregar les entitats amb 
l’obligació de fer-la pública. Per tant, no és anar en 
contra de fer pública aquesta informació, eh?, sinó de 
l’obligació de fer-la pública de manera activa per part 
de les entitats.

I, després, les altres dues, que són més residuals, pot-
ser, però que jo crec que són importants. Una té a veu-
re amb el règim sancionador, d’acord? Aquí entenem 
que a l’article 84 comença el règim sancionador per 
a les entitats no lucratives a partir de sancions de sis 
mil euros. Llavors, home, o bé... Aquí demanem dues 
coses alternatives. Una, que no s’apliqui el règim san-
cionador a aquest tipus d’entitats. Entenem que és una 
incorporació, per exemple, que fa la llei catalana, que 
no està a l’estatal o que no està en altres –l’andalusa 
també l’ha incorporada, La Rioja crec que no, però, 
bé–; és a dir, que hi ha la possibilitat de no incorporar 
o sí incorporar aquest règim sancionador. I que si s’hi 
incorpora, en tot cas, si es poden establir dues coses: 
una moratòria diferent per a les entitats no lucratives 
o adaptada a les entitats no lucratives, i una tipologia 

diferent de sancions. És a dir, que comenci amb una 
amonestació, per exemple, que no comenci ja amb 
una sanció de sis mil euros; que el punt de partida si-
gui una amonestació, en cas d’amonestació, doncs, no 
sé què... És a dir, un sistema que proposem, eh?

I acabo ja. I amb el pla de formació hi ha una disposi-
ció, l’addicional segona..., o la quarta –ara no recordo 
quina és, perdoneu–; una disposició addicional que re-
cull un pla específic de formació. Llavors, aquí el que 
demanàvem és que n’hi hagués un. En tot cas per fa-
cilitar precisament, en la línia aquesta, el compliment 
de les entitats, que hi hagués un pla de formació espe-
cífic per a entitats no lucratives, i que a l’hora de pre-
parar-lo, doncs, que puguem participar-hi.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Passem, doncs, ara el torn als grups 
parlamentaris. Pel Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, senyora Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, president. I gràcies a tots dos, per la seva 
disponibilitat i la de les seves entitats a l’hora de col-
laborar en aquesta activitat legislativa.

Començarem per les intervencions del senyor Vaquer. 
Hi coincidim plenament, és una llei que arriba dra-
màticament tard –perquè és així, no podem dir-ho 
d’una altra manera–, i el que nosaltres voldríem és que 
aquesta, ara, estigués ben feta. Tampoc estem del tot 
satisfets en el moment d’ara, diguem-ne, i a més estem 
molt oberts als seus suggeriments, doncs, per millo-
rar-la. El que passa és que també és veritat que tenim 
demandes contradictòries, no?, en alguns aspectes.

Jo li preguntaré amb relació als suggeriments que vos-
tè ha fet, i que a més han estat molt concisos i molt 
clars. El tema de la recerca finançada amb diner pú-
blic, que de forma específica no està..., i la vincula 
vostè al dret d’accés, ja que són especialistes en el te-
ma i segurament tenen la mirada comparada molt al 
dia, això està expressament previst a les altres lleis o 
també col·lideix? Perquè el dret d’accés a la informació 
col·lideix amb altres drets també; col·lideix, per exem-
ple, doncs, amb la mateixa dinàmica de la investigació 
i recerca en alguns aspectes que han de ser protegits, 
o per propietat intel·lectual, o per altres drets. És a dir, 
com es resol aquest tema, perquè hi ha un equilibri de 
drets aquí que jo penso que és important tenir-lo en 
compte.

Pel que fa al tema dels menors d’edat, nosaltres vam 
debatre bastant i vam valorar la necessitat de garantir, 
en tot cas, aquest avançament del que són els divuit 
anys als setze, eh?, entenent aquesta capacitat d’obrar 
que cada vegada sortosament es va ampliant més, no?, 
amb aquesta consideració de maduresa jurídica dels 
adolescents. Però, clar, obrir-ho a menors d’edat pot 
generar dinàmiques que, més enllà de l’anècdota, se-
gurament, que en termes educatius és molt encoratja-
dora, però a l’hora de la pràctica pot generar unes di-
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nàmiques realment molt difícils d’articular, perquè els 
menors, com se sap, estan en fase d’educació, tenen 
accés a determinades informacions, altres no les han 
de tenir i estan protegits; per tant, jo no li veig un en-
caix tan fàcil, si no és que es preveu... I la pregunta és: 
vostè creu que, aleshores, amb una previsió específi-
ca..., que en alguns temes vinculats a les necessitats 
educatives o alguna qüestió així, es pogués fer una ex-
cepció d’això? Per no mirar cap a una altra banda, per-
què a més a més vam valorar-lo, aquest tema.

L’altra és amb relació al tema del detall dels pressu-
postos. Totalment d’acord. La pregunta és: vostè creu 
que, tal com ho hem establert, no està suficientment 
clar, que aquest portal de transparència econòmica ga-
ranteixi una funcionalitat informàtica que vagi més 
enllà dels PDF blocats i que, per exemple, hi hagi lo-
calització, doncs, per demanda concreta? Aquesta és 
una qüestió molt clara. És a dir, una cosa és com s’està 
fent ara, i l’altra és el que diu la llei que s’ha de fer, no?

I acabo, president, perquè han sigut tres minuts ja. Fer 
això de dos en tres és...

El tema de la caducitat de la informació. Quins termi-
nis són els que, a nivell comparat, s’estableixen?

I al senyor Garcia Souto. Nosaltres tenim el docu-
ment que vostès ens van fer arribar; per tant, doncs, 
suposo que avui el que ha fet vostè és reflectir aquell 
treball que se’ns ha enviat per escrit, i li ho agraïm 
molt.

Jo li vull fer una pregunta que, si se m’ha escapat... 
–no sé si vostè ho ha esmentat–, que és amb relació a 
la transparència econòmica pel que fa a les retribuci-
ons dels directius. Perquè, si no ho tinc mal entès, vos-
tès ens van demanar, en aquest sentit, que no se sentis-
sin vinculats en aquest sentit per la transparència dels 
directius. I, clar, jo crec que és el moment ara, aquí, de 
plantejar aquesta tema frontalment, perquè nosaltres 
els vam dir que no acabàvem de compartir el criteri, 
però volíem saber quines eren les raons de fons, si és 
que encara mantenen aquest criteri, i és que es dema-
na que no es faci publicitació de les retribucions dels 
directius de les entitats, no?

I pel que fa a l’entrada única per a la informació, to-
talment d’acord. El fet de poder abocar al màxim..., 
o l’optimització de totes les informacions amb què 
compta l’Administració relatives a les entitats públi-
ques, doncs, és evident que és un tema d’organització 
administrativa i, per tant, calen mitjans i cal cultura 
organitzativa a aquests efectes; vull dir que, en aquest 
sentit, la seva demanda té molta raó de ser i nosaltres 
tractarem de veure on encaixar-la.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Socialista, senyor Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, president. Sí, també agrair les apor-
tacions fetes pels compareixents, crec que ens ajuden 
a millorar un projecte i, en aquests moments, com-
parteixo –i el grup nostre ho ha dit– que arriba tard; 

arriba tard, però..., d’alguna manera, la voluntat clara 
política d’intentar trobar una eina que ens permeti mi-
llorar la transparència, la gestió, en definitiva una no-
va governança per intentar incentivar..., que complim 
amb la ciutadania, que és el que ens està demanant, 
que a vegades anem just darrere del que ens demanen. 
Penso que amb aquesta norma, doncs, podem fer un 
pas endavant important.

Al nostre grup hi han algunes coses que el preocupen 
i voldria que, d’alguna manera, sobretot en Jordi Va-
quer ens pogués... Ha dit una cosa que comparteixo: 
el tema de la caducitat, no? Jo crec que fóra bo que en 
aquests moments, doncs, poguéssim acotar-lo. I, per 
tant, quina manera vostè proposaria per intentar tro-
bar un redactat diferent que ens permeti donar una 
resposta a la seva demanda? Crec que pot ser un tema 
prou interessant.

L’altre fa referència al tema de la..., quan vostè ha par-
lat de l’article 29, de la inadmissió i de la sol·licitud; 
o sigui, també ha parlat que és restrictiva, que és... 
De quina manera podríem també, doncs, trobar una 
manera que ens permeti... Està clar que com més sol-
licituds es puguin admetre... I, si més no, sobretot, si 
no s’admet, que sigui una motivació correcta perquè la 
sol·licitud del ciutadà tingui bastantes més garanties.

Hi han tres temes que ens preocupen, en termes gene-
rals, al nostre grup. Per un costat, el que és la comissió 
de control, que el mateix projecte parla de la depen-
dència orgànica del mateix Govern, funcional, i nosal-
tres pensem que caldria buscar una proposta que per-
metés que fos bastant més independent. No sé si això 
us ho heu plantejat o no.

I l’altra és la qüestió de la seva entrada en vigor, no? 
D’alguna manera, aquí s’ha comentat abans pels altres 
compareixents que, malgrat que és ambiciosa aquesta 
norma, cal fer una norma que ens permeti que es pu-
gui, realment, doncs, aplicar de forma correcta, i se-
gurament que hauríem d’articular algun mecanisme 
que ens permeti que la seva aplicació, segons en quins 
aspectes, pugui ser més gradual.

I, per l’altra, quant al que són les entitats del tercer 
sector, és veritat que ens preocupa, perquè a vegades 
hi ha una idea instal·lada que sembla, segons com, com 
si aquestes entitats, que estan fent una gran funció, so-
vint social, i que estan suplint el que és, molt sovint, 
l’activitat pública..., jo crec que com siguin capaços 
d’incorporar més elements de transparència, d’infor-
mació i també..., però transparència i informació a tots 
els elements de la mateixa entitat –també als elements 
orgànics i retributius–, doncs, això segurament que 
ajudarà moltíssim també al que és la mateixa entitat i 
la mateixa Administració.

I, per tant, voldria demanar al senyor Víctor Garcia 
quines serien les propostes, si és que en vol concretar 
alguna més, amb relació a la millora de la informació, 
que es podrien incorporar a la llei per donar una res-
posta a aquesta, crec jo, millora de la relació o de la 
percepció que a vegades hi ha, com si les entitats que 
treballen en el tercer sector..., que, ja dic, sou molt im-
portants, i segurament que moltes tasques de les que 
feu les administracions potser no les farien..., doncs, 
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puguem, diguéssim, millorar aquesta transparència en 
tota la gestió.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor Fernandez. Pel Grup Popular, senyor 
Calbó.

Pere Calbó i Roca

Moltes gràcies. Agrair als dos compareixents les se-
ves intervencions, i entenent alguna de les meditaci-
ons que ha plantejat el senyor Jordi Vaquer, sí que si es 
fa una interpretació del conjunt de la llei, jo crec que 
alguna de les qüestions que vostè ha plantejat es su-
peren d’una forma àmplia, en el sentit que els criteris 
interpretatius que la mateixa llei estableix per ser res-
trictius a l’hora d’accedir a la informació per part del 
ciutadà són molt durs, i si un té una certa tradició en el 
dret administratiu, aquí s’ha fet un especial èmfasi en 
el fet que aquesta denegació ha de ser motivada, és a 
dir, que no hi cap una interpretació arbitrària per part 
de l’Administració, sinó que ha de ser molt justificada. 
I, en tot cas, si no es fa, hi han els elements suficients 
perquè la comissió de garanties pugui rebatre aques-
ta resolució negativa. Vull dir que, segurament, expli-
cat o agafat només l’article com vostè l’ha expressat es 
podria arribar a aquesta conclusió; quan es veu o es fa 
una interpretació en el seu conjunt, aquestes preocu-
pacions que vostè expressava es limiten, si em permet 
l’expressió, d’una forma important, no?, perquè s’hi 
ha fet especial èmfasi, precisament, perquè teníem 
aquesta preocupació a l’hora d’elaborar la ponència.

Qüestions com la inadmissió de la sol·licitud i les 
raons per les quals es poden inadmetre, o de la iden-
tificació del sol·licitant, jo crec que aquests aspectes..., 
és a dir, com explicava abans, és un canvi de cultu-
ra. I aquella cultura en què l’aspecte formal preval per 
denegar, és evident que amb els criteris..., sobretot, si 
vostè analitza l’article 20, per exemple, es veu que hi 
ha un intent..., que ha d’haver-hi una motivació impor-
tant i que, per tant, doncs, aquests elements..., serà di-
fícil que una administració, al·legant el que vostè ha 
expressat només, la comissió de garanties no ho tom-
bi, perquè a la llei queda molt clar en aquest sentit, des 
del meu punt de vista, eh?, almenys aquesta era la fi-
nalitat de la ponència.

Respecte als menors d’edat –vostè parlava dels menors 
d’edat–, hi ha una ampliació d’entre els setze i divuit 
anys; per tant, hi ha una franja de menors d’edat que 
tenen un accés directe. I l’altra es pot plantejar, sem-
pre que vagi equilibrat d’una acompanyament per part 
d’un major també, perquè no només és que exercei-
xin el dret, sinó aquest acompanyament; aquest procés 
educatiu del menor també s’ha d’acompanyar. I, per 
tant, jo no veig d’una forma clara que un nen per si sol 
pugui, doncs, exercir aquest dret sense un acompanya-
ment d’algú que li expliqui com el pot exercir, etcètera.  
I, per tant, aquesta qüestió ens l’hauríem de plantejar 
d’una forma més àmplia, no?

També, eh?, algunes altres precisions que vostè ha dit. 
Demanar la informació precisa. És evident que si el 
ciutadà no té elements per poder precisar la informa-
ció l’Administració l’ha d’ajudar a intentar identificar 
aquesta informació. Però el que s’intenta també és evi-
tar formulacions genèriques que no concreten real-
ment el que pretén el ciutadà. És a dir, és buscar un 
equilibri entre el fet que aquest dret d’accés sigui efec-
tiu i que l’Administració pugui facilitar-ho destinant 
els recursos públics necessaris; però no més que els 
necessaris també. Volem buscar aquest punt d’equili-
bri entre una qüestió i l’altra.

Respecte al representant del tercer sector, jo crec que 
hi ha una petita confusió en les referències que vostè 
ha fet a l’article 3.3 i al 3.6. El 3.3 bàsicament està més 
pensat –i per això hi ha el règim diferenciat– per a 
aquelles empreses o aquells concessionaris de serveis 
públics. Pensem en una empresa que fa el servei de re-
collida d’escombraries d’un municipi. Aleshores, què 
es diu? Qui té l’obligació de facilitar les dades d’aquell 
servei? No és directament de l’empresa al ciutadà, si-
nó que és l’Administració pública titular del servei que 
li ha de demanar aquestes dades, i l’Administració pú-
blica les ha de facilitar al ciutadà. Està més pensat per 
a aquest tipus de concessionaris i/o titulars; o sigui, 
empreses, privats que presten un servei públic de titu-
laritat d’una administració pública.

I una altra qüestió diferent són aquelles entitats a què 
vostè ha fet referència a l’article 3.6, que reben fons 
públics. Llavors, la finalitat del 3.6 i la publicitat del tí-
tol segon –la publicitat per part d’aquestes entitats– és 
el dret que tenen els ciutadans a saber aquests diners, 
quan es donen a una entitat, per què se li donen, i si, 
després, la finalitat d’aquests diners ha estat la finali-
tat per a la qual se li han donat i, per tant, hi han unes 
garanties de publicitat que ha de donar aquesta entitat. 
I, per tant, són dos règim diferenciats, almenys, amb 
la voluntat que nosaltres li diem.

Perdó, que m’he allargat; però crec que era important 
distingir un àmbit i un altre. Perdó, eh?

El president

Moltes gràcies, senyor Calbó. Pel Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, se-
nyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí. Gràcies, president. I agrair la presència i les apor-
tacions del senyor Garcia Souto i del senyor Vaquer.

Pel que fa al senyor Vaquer, jo hi ha tres temes que vo-
lia situar, sobretot especialment perquè ens pugui ex-
plicar la seva opinió.

El primer ja ens l’explicava, el tema de la protecció d’a-
lertadors, que em sembla que és una consideració in-
teressant, sobretot perquè pot... Abans parlàvem del 
necessari canvi de cultura que requereix l’Adminis-
tració pública. Segurament, un dels elements que pot 
promoure aquest canvi de cultura és el fet, doncs,  
de protegir els alertadors i que no hi hagi represàlies 
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polítiques per haver, en algun moment, doncs, denun-
ciat determinats comportaments.

En aquest sentit, volia saber si té vostè coneixement 
d’algunes experiències, en aquest sentit, d’algunes lleis 
de transparència del nostre entorn on puguin concre-
tar aquesta protecció a què vostè feia referència, i si és 
possible que ens la pugui passar als ponents d’aquesta 
llei, perquè ens aniria bastant bé.

El segon element que també volia situar, que vostè no 
hi ha fet referència, és l’aspecte del registre de lobbys. 
No sé si vostè ha seguit l’evolució del text inicial de la 
proposició de llei a com s’ha concretat en la seva ver-
sió definitiva, però hi ha hagut un canvi, al meu enten-
dre, substancial pel que fa al registre de lobbys. Prè-
viament havien identificat el registre de lobbys com a 
grups de pressió amb interès lucratiu i, per tant, aques-
ta era la característica que els diferenciava. I a la ver-
sió final, a la versió definitiva del text, el que entenem 
és que qualsevol grup d’interès, tingui o no tingui in-
terès lucratiu, doncs, s’ha d’inscriure en aquest registre 
de lobbys. I volia saber, en aquest sentit, quina és la 
seva opinió.

I, finalment –també ho feia el senyor Fernandez–, sa-
ber –per tant, no ho reiteraré gaire– si considera vos-
tè que una autoritat, un organisme que depèn orgàni-
cament del Govern i, concretament, de la conselleria 
de Governació, que és la que, d’alguna manera, doncs, 
té el diàleg constant amb la resta d’administracions, 
dóna la necessària independència que un organisme 
d’aquest tipus requereix.

I, pel que fa al senyor Garcia Souto, ell feia una re-
flexió que jo... Ell deia: «No es prenguin les nostres 
propostes com una voluntat d’amagar o de tenir opa-
citat, sinó tot el contrari.» Vostè deia que les entitats 
no lucratives tenien molt a treballar. Jo tinc la convic-
ció que no només les entitats no lucratives, els sindi-
cats tenen molt a treballar, les institucions públiques i 
les administracions tenim molt a treballar, els partits 
polítics tenim moltíssim a treballar pel que té a veure 
amb la transparència; per tant, es tracta, precisament, 
de treballar-ho de forma conjunta.

Però el que a nosaltres ens allunya d’algunes de les 
propostes que vostès plantegen és precisament la idea 
que la voluntat d’una llei de la transparència (sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció) –ja acabo– d’aquest tipus ha de ser la 
traçabilitat del diner públic, no?, és a dir, anar resse-
guint on arriba cada cèntim de diner públic, per què 
hi arriba, amb quina justificació hi arriba, i també, fo-
namental, com s’acaba invertint; és a dir, quina és la 
finalitat d’aquest diner públic que arriba a sigui qui si-
gui, sigui un partit polític, sigui una fundació, sigui 
una entitat no lucrativa o sigui la mateixa Adminis-
tració.

El president

Moltes gràcies, senyor Mena. Pel Grup de Convergèn-
cia i Unió, senyor Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Gràcies, president. També agrair la compareixença del 
senyor Vaquer i del senyor Garcia Souto. I per no re-
petir arguments i anar concretament a les coses, evi-
dentment, agafarem tot allò que puguem agafar de les 
aportacions que ens fan i debatre-ho en aquest tràmit 
final de la tramitació de la llei i, per tant, incorporar 
tot allò que puguem incorporar.

Respecte a la protecció d’alertadors, quan vam fer la 
Llei de l’OAC, llei que va tardar quatre anys i mig a 
fer-se, vam parlar-ne molt, eh?, i ens va semblar que, 
en un text administratiu, posar-hi figures que són més 
de Codi penal, o inclús de llei de procediment, que no 
són pròpiament de l’àmbit administratiu, entràvem en 
un món desconegut jurídicament, eh?; no era tant vo-
luntat de no posar-ho, sinó de si era l’instrument. I jo 
crec que, en aquest cas, també estem parlant del ma-
teix, perquè no deixa de ser una llei molt administra-
tiva.

Evidentment, accés obert a la recerca de dades; l’accés 
obert real a tot allò amb què puguem anar cap enda-
vant, doncs..., fem-ho.

Respecte al tema dels menors, ja s’ha comentat, però, 
és clar, va molt lligat... També vam estar-ho debatent 
i per això vam baixar als setze. I, per tant, dir: «Es-
colta...» Inclús el lletrat va intervenir també en aques-
ta part molt activament. Bé, perquè normalment va 
lligat a la capacitat d’obrar i, d’alguna manera, al 
coneixement de què vol dir aquella informació que 
es subministra. I, per tant, evidentment, entraríem  
en coses opinables. A partir d’aquí... Però sí que hi ha 
una legislació que ens mana, que és superior a aques-
ta que fem nosaltres, que ens coarta molt a l’hora 
de baixar per sota dels setze. I, per tant, també aquí 
de moment no som independents; a partir que ho si-
guem, no sé què farem, però fins ara, doncs, podem 
fer el que fem, no?

I, respecte als formats oberts, la implementació de la 
llei..., una preocupació de totes les compareixences, 
evidentment, perquè és una llei que, essent tardana, és 
molt ambiciosa; potser hem barrejat algunes coses que 
podrien ser motiu d’altres lleis; el mateix registre de 
lobbys, doncs, és molt innovador, no només pel regis-
tre, sinó per les bones pràctiques, pel règim sanciona-
dor. Per tant, ens preocupa i molt aquesta implemen-
tació. Tot allò que ens pugueu suggerir de cara al fet 
que sigui aplicable, que no només sigui complible sinó 
aplicable, doncs, ens vindrà bé.

Jo no tinc, la veritat, criteri sobre el tema de la publi-
citat de la informació, que ens vam guiar més per cri-
teris tècnics que no pas polítics; per tant, no és una 
aportació de la part política, em sembla, aquesta, eh? 
I, per tant, si és que hi ha millor criteri, doncs, per què 
no modificar-ho?

I el tema d’adreçar-se a l’òrgan... Bé, el tema de les 
inadmissions, el vam debatre moltíssim. Ara n’hem 
agafat una, que és la de la reiteració, sí, perquè aquí 
ja es van anar posant exemples de..., el ciutadà funcio-
nari també és un ciutadà que té el dret que si algú vol 
abusar de l’Administració de manera reiterada, doncs, 



Sèrie C - Núm. 508 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 45  67

també pugui tenir un instrument. Ara, com que aquest 
matí amb les compareixences ha quedat clar, ho hem 
deixat tan..., d’alguna manera, les excepcions són tan 
poques que tampoc estem tancats a dir... Per tant, si 
les inadmissions..., com que tenim molt lligada la res-
ta de la llei, si les inadmissions les hem de tornar a re-
visar les revisarem.

I, pel que fa a les aportacions del senyor Víctor Gar-
cia, dues coses. Ja s’ha aclarit el tema de l’article 3.3. 
Jo crec que el sentit era un altre; en tot cas, si ho hem 
d’escriure millor, perquè tothom ho entengui millor... 
Les lleis han de ser clares, en aquest sentit, i si no s’ha 
entès be, doncs, escriguem-ho millor. Però igual que 
amb les fundacions aquest matí, és a dir, no hi ha una 
voluntat de perseguir aquella gent, doncs, que no té 
ànim de lucre, no; el que hi ha una voluntat de l’euro 
públic, el ciutadà ha de tenir el dret de saber què es 
fa amb aquest euro públic, hi hagi entitats lucratives 
o no lucratives. I dintre de les entitats del tercer sec-
tor social –vostè ho sap– doncs, hi han entitats amb 
un conglomerat empresarial gran i amb uns consells 
d’administració, amb uns directius, també amb unes 
retribucions que es nodreixen de diner públic. I nosal-
tres, doncs, igual que amb la resta del que és el diner 
públic, el que volem és que això també flueixi, es co-
negui i, per tant, si hi han incompatibilitats, si hi han 
possibles connexions que no hi han d’haver, si això 
també lliga amb el tema dels grups d’interès, doncs, 
poder-ho saber i que tot això estigui entrellaçat i, per 
tant, no hi ha una voluntat de persecució. Sí que, amb 
el que és els llindars, doncs, parlem-ne –ja ho he dit 
aquest matí a les fundacions–, arribem a un acord, 
perquè tampoc hi ha voluntat que es burocratitzi en-
titats molt petites, que no és la voluntat del legislador, 
en aquest cas.

Només una cosa, perquè, com ho han de respondre... 
El senyor Mena ha estat més curós, el senyor Juli Fer-
nandez, no, a l’hora de demanar aquesta adscripció de 
la comissió del dret d’accés. El senyor Juli Fernandez 
ha dit textualment que «està adscrita funcionalment i 
orgànicament al Departament de Governació». La co-
missió compleix les seves funcions amb plena inde-
pendència orgànica i funcional, sense estar sotmesa a 
instruccions jeràrquiques de cap mena, ni orgàniques, 
ni funcionals, ni re. Una altra cosa és si s’ha d’adscriu-
re a algun departament de la Generalitat, que nosal-
tres també, en aquest sentit, també els ho demanem 
–que pel nostre grup ja ho hem dit manta vegades–: si 
és que no s’ha d’adscriure enlloc i queda, com l’Ofici-
na Antifrau, en una nebulosa volant per l’espai, en no 
ser cap òrgan estatutari no farem cap favor que no hi 
hagi ningú que li pugui nodrir temes administratius, 
com ve detallat a la llei.

Bé, fins aquí.

El president

Moltes gràcies, senyor Corominas. Doncs, tornem ara 
la paraula als compareixents. Senyor Vaquer, cinc mi-
nuts.

Jordi Vaquer Fanés

A veure, dues observacions molt ràpides. Que la llei 
sigui bona, en general, és precisament pel que és tan 
important evitar articles petits que llavors fan grinyo-
lar la cosa i que poden convertir-se en el lloc on algú 
s’agafi per no respectar aquest dret. Precisament per 
això jo n’he detectat cinc, em sembla, que val molt la 
pena que no quedin allà, perquè són les petites esclet-
xes que fan que una llei bona pugui tenir una mala 
aplicació.

A més a més hi ha una altra cosa, que és que jo crec 
que aquesta llei aquest Parlament l’ha de veure com 
un punt de partida i no un punt d’arribada, perquè la 
demanda social ja està més enllà del que conté aques-
ta llei, perquè la realitat tecnològica avança molt rà-
pid i, per tant, el que es pot arribar a fer amb la in-
formació és molt més gran, i perquè les demandes ja 
saben vostès més bé que jo quines són i quin és l’estat 
d’ànim del país.

Bé, sobre la pregunta sobre l’I+D, no?, fins a quin punt 
l’I+D queda afectada per l’accés obert. Molt, i és un 
gran debat. Tots els debats d’accés a la informació, so-
bre seguretat nacional i accés a la informació, sobre 
privacitat i accés a la informació, sobre..., en fi, tots 
sempre volen un cert equilibri. Però nosaltres pensem 
que quan estem parlant de drets fonamentals, com 
molts països europeus reconeixen que és el dret a la 
informació, val més pecar de respectar més aquest 
dret, sabent que n’hi ha d’altres, com el de la privaci-
tat, que a vegades hi van en contra. Per tant, no és un 
debat que es resolgui fàcil, diguem-ne, eh?, entenc que 
hi ha contradiccions.

Sobre la qüestió dels menors. El problema de la qües-
tió dels menors és que és la que llavors fa que la iden-
tificació hagi d’anar molt més enllà que el nom i el 
cognom, perquè un ha de demostrar que no sigui me-
nor i, per tant, és quan entrem en possibles barreres 
a qui pot i qui no pot fer demandes. Si això es resol 
d’una altra manera, si la llei és més específica i treu 
del mig l’espectre d’una signatura electrònica o de 
qualsevol altra barrera, bé, entre els menors és mal 
menor –valgui la reiteració– que no puguin accedir-hi. 
Però és que justament si la llei posa això, la persona 
ha de poder demostrar que qui li està fent aquesta de-
manda no és un menor, d’acord? Per tant, estem intro-
duint un problema o una possible barrera; si es resol 
millor en el text, doncs, ja em preocuparia menys.

El tema de la caducitat és... A veure, el tema de la ca-
ducitat, en principi, és que no..., jo no hi veig una ne-
cessitat. Sí que veig una necessitat que no es pugui ara 
anar enrere vint-i-cinc anys i que algú pugui demanar 
un contracte de fa vint-i-cinc anys, perquè trobo que, 
a veure, tots tenim molta feina. Però d’aquí a dir que 
si hi ha una informació que el Govern té ben classi-
ficada electrònicament ara i ens la demanen d’aquí a 
cinc anys i mig direm que no, no li veig cap benefici i 
potser sí que pot tenir un perjudici; això és, una mica, 
la idea.

Sobre la idea, en general, que dins de la nostra tradició 
administrativa aquesta llei és molt avançada; és veri-
tat, però també és esclava d’aquesta tradició adminis-
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trativa. Per què l’Administració té trenta dies i el ciu-
tadà té deu dies, en algun moment, no? Són aquestes 
coses que nosaltres hi estem molt acostumats i estem 
tan acostumats a la nostra tradició administrativa, que 
a vegades no ens adonem, com explicava abans molt 
bé l’alcalde de Sallent, que amb els temps amb què 
funcionem ara, doncs, algunes d’aquestes coses potser 
ens les hem de fer mirar i treure’ns del cap el jurista i 
posar-nos al cap un altre món.

Després, sobre les referències internacionals en pro-
tecció d’alertadors, n’hi ha una de molt important. 
Transparency International ha fet un codi de bones 
pràctiques en protecció d’alertadors. No té per què re-
soldre’s amb una llei, pot resoldre’s amb altres lleis, 
amb una llei específica, amb reglaments, és a dir, que 
no cal; però sí, hi ha bones pràctiques internacionals i 
paràmetres que es poden fer servir, en aquest cas els 
ha creat Transparency International.

I sobre el registre de lobbys..., a veure, el registre de 
lobbys té un aspecte que em preocupa –no em preocu-
pa a la Catalunya de 2014, però em preocupa a l’Eu-
ropa de 2014–, que és que hi ha una tendència molt 
gran a castigar a nivell de finançament i de possibili-
tats de finançament les entitats que entrin en aquests 
registres. Llavors, si la Federació Catalana d’Escol-
tisme s’inscriu aquí perquè vol participar en la llei 
de joventut, després es troba que el finançament en la 
Federació Catalana d’Escoltisme ha d’anar per un ca-
nal diferent perquè és una entitat política i no social, 
o bé la Federació Catalana d’Escoltisme ha de renun-
ciar a entrar en qualsevol debat parlamentari perquè 
hauria d’estar en el registre de lobbys; aquest és el pe-
rill. A la Catalunya de 2014 això no s’aplica; a l’Hon-
gria de 2014, a la Gran Bretanya de 2014 és un pro-
blema enorme. Llavors, jo sóc favorable als registres 
de lobbys, però per a entitats no lucratives el que pot 
generar és la sensació que algunes entitats que tenen 
ganes de participar en el procés polític però que no 
són de naturalesa essencialment política es vegin pe-
nalitzades en un futur. Ara, jo no ho he dit..., perquè 
és una preocupació que no tinc realment en aquests 
moments, a la Catalunya en què estem.

I només acabar amb la comissió de garanties perquè 
se m’ha preguntat moltes vegades. Per a la comissió de 
garanties, el problema que té el Parlament de Catalu-
nya és..., el context en què viu fa que les bones parau-
les que hi ha a la llei siguin dubtoses. Per què? Perquè, 
en aquesta mena d’òrgans, la manera amb què vostès 
han gestionat quasi tots aquests òrgans és amb equili-
bris polítics, no necessàriament a nivell de competèn-
cia tècnica; sempre s’ha buscat allò que..., abans, per 
exemple, la Federació de Municipis deia: «No, nosal-
tres en volem dos d’aquests, no?, nosaltres volem tenir 
els dos dels municipals, i llavors en voldrem un de la 
dreta i un de l’esquerra, i un d’aquí i un d’allà.» I això 
no és bo. Llavors, com més extra, diguem-ne, d’inde-
pendència hi hagi, en un país on aquests òrgans són 
generalment objecte de trafiqueig i de dir: «Bé, ara 
te’n dono un a tu i jo en dono un altre», jo crec que la 
ciutadania ens quedarem més tranquils. Ara, com està 
posat a la llei no té garanties? No, però en la cultura 
en què estem n’hi podria haver moltes més i podria es-

tar..., la independència d’aquesta comissió de garanties 
podria estar bastant millor defensada. Ara, no puc dir, 
diguem-ne, a nivell tècnic que hi hagi un problema 
greu, però el context és un context de malfiança. Com 
més treballi el Parlament a desmuntar aquest context, 
millor per a tots.

El president

Moltes gràcies. Senyor Garcia.

Víctor Garcia Souto

Amb relació a les preguntes de la senyora Calvet, nos-
altres a la primera proposta sí que tractàvem el tema 
de la retribució dels directius, sobretot també per-
què hi ha una diferència de tracte: quan parla de les 
subvencions parla d’un import, i tots els ajuntaments 
podran reclamar o podran dir l’abast de la convoca-
tòria de subvencions, que es facin públiques a partir 
d’aquest import, i quan parla dels directius, referits 
a empreses concessionàries de serveis públics, parla 
d’un volum de més del 25 per cent respecte al pres-
supost. Per tant, són criteris diferents. Com que vam 
veure que això plantejava problemes, quan vam trac-
tar amb alguns de vostès les propostes i vam veure 
que això feia aturar-nos molt en aquest tema, que per 
a nosaltres tampoc era rellevant, en la proposta dar-
rera que els hem passat, aquest tema ja no el tractem; 
és a dir, no volem que això sigui un impediment per 
tractar els altres temes que pensem que són més relle-
vants, no? I, per tant, davant aquest tema, doncs, se-
guim veient que hi ha un criteri diferent, però hem op-
tat per obviar-lo per no generar més debat.

I amb l’entrada única de la informació, doncs bé, en-
tenem que això és un problema a nivell d’administra-
cions: diferents administracions, diferents sistemes in-
formàtics... Segur que és molt, molt complicat, però la 
sensació és que es traspassa, llavors, la càrrega a les 
entitats petites i no es posa solució al problema, vull 
dir, sinó que, bé, com que no ho podem solucionar 
nosaltres, doncs, que ho facin ells. Potser ho arreglem 
i després ja veurem com ho fem, no? Però d’acord.

Amb relació al senyor Fernandez, propostes que fem 
per millorar la relació. Una de les coses que ens plan-
tegem és que..., ara no sé exactament en quin tràmit 
parlamentari està, però hi ha un projecte de llei, que 
és el del protectorat i de verificació de les entitats de-
clarades d’utilitat pública, no? Allà hi ha un article 
sencer que té a veure amb temes de transparència. 
Llavors, el que hem agafat –i hem fet la prova amb 
la proposta, ha estat per escrit– és quines coses pen-
sem, de totes aquestes del títol segon, que tocaria, no? 
I jo crec que algunes són de sentit comú; el que passa, 
que aquestes coses sempre queda molt malament dir-
les perquè sembla que les altres no, però no és aques-
ta la intenció. Parlem de finalitats i d’activitats, d’esta-
tuts, de la composició dels òrgans, del funcionament 
intern de l’entitat, adreces de contacte de l’entitat –que 
normalment ja estan a la pàgina web, però si no tenen 
pàgina web, que estiguin en algun lloc, ni que sigui a 
la pàgina web allà al registre–, quins són els col·lectius 
de persones beneficiàries de les activitats, les memò-
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ries anuals d’activitats, les memòries anuals dels re-
sultats econòmics de l’entitat..., bé, aquest tipus d’in-
formació.

En tot cas, insisteixo en la part primera, és a dir, que 
aquesta informació ja la té l’Administració pública, 
llavors només cal que es faci pública des d’aquest re-
gistre o des d’aquest organisme o aquest ajuntament o 
aquesta diputació o aquest departament de la Genera-
litat on estigui aquesta informació, perquè ja l’estan 
facilitant, les entitats.

Amb relació al senyor Calbó... –crec que ho dic bé; és 
senyor Calbó? (Veus de fons.) Perdó–, i al senyor Co-
rominas, també, hi ha una relació a l’article 3.3. L’arti-
cle 3.3 fa referència a la vegada a dos subapartats, no? 
Llavors, a qui afecta? I diu: «Persones físiques i jurídi-
ques que realitzin activitats qualificades com a serveis 
d’interès general, universal.» Perdó, el c, que és on 
nosaltres veiem la dificultat –però potser és un tema 
d’interpretació, eh?, que no hem sabut filar prim–, par-
la de persones jurídiques que presten serveis públics 
–moltes de les entitats no lucratives tenim contractes 
amb l’Administració que són serveis públics, sobretot 
les de caràcter social– o que perceben fons públics per 
al seu funcionament. Per tant, aquest apartat el que fa 
és que ens queda dins de l’article 3.3; per tant, publi-
citat activa. Quan l’Administració demani aquesta in-
formació nosaltres la facilitem, igual que els conces-
sionaris. Què passa? Que després anem a l’altre, al 3.6, 
i aquí diu: «Home, sí, sí, publicitat passiva, però si te-
niu moltes subvencions –més de cent mil–, o si suposa 
molta dependència del finançament públic de més del 
40 per cent, llavors aquí no, aquí sou vosaltres els que 
heu de fer la publicitat activa i publicar-ho a la pàgina 
web. I no només aquesta informació de caire econò-
mic, sinó tot el títol segon.» Llavors, aquí és on des-
prés tindrem els problemes d’interpretació. No sé si ho 
hem interpretat correctament, però aquest és el punt 
de partida pel qual fem aquesta proposta, eh? No sé 
si he sabut explicar-ho; si no, resto a la disposició de...

En tot cas, amb la finalitat última, que ha sortit en 
diverses..., que hem de saber a qui se li donen els di-
ners, per què se li donen els diners, garantir la publi-
citat d’aquests diners. Algú parlava de la traçabilitat 
d’aquests diners. Res a dir. O sigui, l’única cosa que 
nosaltres diem és: «No volem que això no es publiqui, 
sinó simplement que se’ns posin facilitats per poder 
fer-ho.» Llavors, si ho fa l’Administració, doncs, és 
molt més fàcil que si ho hem de fer nosaltres.

I pensant en el que deia també el senyor Corominas 
–i, a la fi, ja tanco amb tots dos–, no estem pensant en 
les entitats grans ni en aquelles que són excepcionals  
que surten a la premsa un dia concret perquè no sé què,  
perquè això passa amb empreses; en tot cas, crec que el  
nombre d’entitats que sortim a la premsa o de què hi 
ha informació o que es queden acreditades o coses 
d’aquestes són molt poques, són, en percentatge, el to-
tal d’entitats no lucratives a Catalunya. Llavors, no em 
preocupen les entitats grans. Una fundació d’1 milió 
d’euros amb un patronat, amb un departament d’ad-
ministració, amb un departament comptable, la ges-
tió i no sé què, escolta’m, que publiquin el que han de 
publicar i, si no, que contractin algú i, si no, que es 

busquin la vida. Estem pensant més en aquelles que 
amb cinc mil euros i més del 40 per cent ja queden 
atrapades en aquesta dinàmica; no estem pensant en 
aquestes grans, eh? Per descomptat, aquestes..., publi-
citat activa o el que calgui.

En tot cas, també veiem que és una llei pensada per 
a l’Administració pública i fa l’efecte com si en algun 
moment donat s’hi haguessin incorporat les entitats no 
lucratives; que estiguem, una mica, amb calçador allà 
ficades. No sé si és la realitat o no, però la percepció 
podria ser aquesta.

I amb relació al que deia el senyor Mena –que l’he 
perdut; em sembla que estava allà... Perdó–, total-
ment d’acord. Deia: «Hem de garantir la traçabilitat 
perquè..., a qui es donen els diners, on arriben els di-
ners.» Igual que abans, hi estem totalment d’acord. 
L’única cosa que afegiria és que ja ho estem fent; és 
a dir, quan a nosaltres ens donen una subvenció, o ens 
presentem a una convocatòria de subvencions, si no 
ho justifiquem correctament amb factures, amb l’im-
port de les nòmines dedicades, amb tiquets, amb indi-
cadors d’impacte, doncs, no cobrem la subvenció. Per 
tant, jo crec que això ja ho estem fent. I si no ho estem 
fent correctament, al cap de tres, quatre anys, acabarà 
arribant un requeriment: «Escolta, em falta no sé qui-
na documentació.» Per tant, jo crec que aquest esforç 
l’estem fent, no sé si voluntàriament o no, però, si més 
no, perquè la llei ja hi obliga. Per tant, crec que no és 
aquest el punt de discussió, eh?, no és la finalitat últi-
ma que perseguim, que crec que la compartim, sinó 
potser el com arribem aquí, eh?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Doncs, agrair-los de nou les seves 
compareixences.

Continuem. Portem un petit retard; petit, de moment. 
Per tant, doncs, continuem amb les dues compareixen-
ces. Veig que tenim els dos compareixents aquí dar-
rere, escoltant atentament les intervencions anteriors.

La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i dot-
ze minuts i es reprèn a les sis i dos minuts.

El president

Molt bé, doncs, comencem el penúltim torn d’inter-
vencions d’aquest dia d’avui.

Compareixença
d’una representació de Comissions Obreres 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (tram. 353-00786/10)

Donem la benvinguda al senyor Joan Carles Gallego, 
secretari general de Comissions Obreres de Catalu-
nya, i també a la senyora Laura Pelay, secretària d’Es-
tat del Benestar i Treball d’UGT Catalunya.
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Sense més, doncs, donem la paraula al senyor Galle-
go, per un espai d’uns deu minuts.

Joan Carles Gallego Herrera (secretari general 
de Comissions Obreres de Catalunya)

Bé, intentaré no passar-me del temps. En qualsevol 
cas, com que després hi ha, suposo, alguna pregun-
ta, doncs, ja podrem acabar d’aprofundir en algunes 
qüestions. Us llegiré una miqueta el que m’he preparat 
per comentar-vos, no?

D’entrada, agrair això, que ens hàgiu convocat a com-
parèixer.

I la segona qüestió, constatar que l’objecte de la pro-
posició de llei aquesta que esteu debatent és clarament 
l’objecte en si compartit per la nostra organització. 
Creiem que elements com l’opacitat informativa i la 
manca de transparència del govern de la cosa pública 
està darrere de la greu crisi politicoinstitucional que 
viu el nostre país i està generant aquesta àmplia de-
safecció ciutadana amb relació als seus representants 
públics i totes les institucions polítiques i socials, no?

Però també veiem que l’opacitat i la manca de trans-
parència generen un funcionament ineficient, des del 
punt de vista econòmic, ja que afavoreixen tractes i 
contractes no necessàriament validats per la justesa 
dels seus plantejaments ni per la correcta relació cost-
benefici, diguéssim. Creiem que també és un element, 
més enllà de l’ètica política, també, diguéssim, des de 
l’eficiència econòmica. I també, malauradament, cre-
iem que aquesta opacitat que a vegades es dóna genera 
elements de discriminació i de tracte injust amb rela-
ció als drets de ciutadania, ja que, a vegades, l’opaci-
tat del funcionament o de la gestió de la cosa pública 
empara tractes discriminatoris, favoritismes, cliente-
lismes, que també van en sentit contrari del principi 
d’igualtat amb què aspirem a fer avançar una organit-
zació com la nostra, no?

És per això que creiem que una proposició com aques-
ta, una proposta de llei com aquesta és necessària i 
urgent que vegi la llum, ja que els casos de corrup-
ció, de malversació de fons públics, de clientelisme 
i amiguisme han generat un grau de malestar social 
ampli que està en la base d’aquesta crisi politicoinsti-
tucional que vivim i de la demanda social de canvi de 
les coses, no?, de la regeneració democràtica d’aquest 
país que s’està plantejant.

Dit això, jo també us voldria comentar que, des de Co-
missions Obreres de Catalunya, des de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya, ja des de l’any 2004, 
plantegem propostes amb relació a la necessitat de re-
gular la transparència pel que fa a les relacions econò-
miques entre el Govern i les organitzacions sindicals 
i empresarials. Si repassem, o si repasseu, més ben 
dit, els arxius del Govern, dels grups parlamentaris o 
del mateix Parlament, trobareu escrits que vam adre-
çar, l’any 2005 i conseqüents, al president del Govern, 
a diversos consellers, al president de la Comissió de 
Transparència del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris i als partits polítics, eh?; escrits on ma-
nifestem la inquietud, on fem propostes, on reclamem 

informació dels recursos que s’adrecen a les organitza-
cions sindicals i empresarials, on reivindiquem també 
els espais de concertació i diàleg social, on reclamem 
la transparència i la regulació d’aquestes coses, no?

Des de l’any 2005, presentem de manera voluntària, 
cada any –any rere any des del 2005–, els comptes 
de Comissions Obreres auditats a la Sindicatura de 
Comptes. I ho fem de manera voluntària, explicitant 
així la voluntat de transparència, no només reivindi-
cant-ho amb aquests escrits, sinó també amb aquest 
exercici pràctic de transparentar els nostres comptes, 
any rere any, entregant-ho a la Sindicatura de Comp-
tes de manera voluntària.

Les qüestions que reclamem en aquests escrits que 
us deia són, bàsicament, un marc institucional de re-
coneixement de les relacions entre el Govern i les or-
ganitzacions sindicals que reconegui la funció socio-
econòmica dels sindicats, evidentment també dels 
empresaris, d’acord amb l’article 7 de la Constitució 
espanyola i també, evidentment, amb l’article 45 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. També el reconei-
xement del paper de participació institucional dels sin-
dicats i la funció específica per representar interessos, 
tal com diu l’article 129 de la Constitució i l’article 
25.5 de l’Estatut d’autonomia. El reconeixement tam-
bé de la funció de col·laboració social dels sindicats per 
desenvolupar polítiques públiques, especialment amb 
relació a temes com normalització lingüística, immi-
gració, habitatge, formació ocupacional, formació per-
manent, cooperació internacional; coses que fem i que 
demanem també que es reconeguin i que es regulin de 
manera transparent, en la línia del que planteja també 
l’article 25.5 de l’Estatut. Al respecte també, evident-
ment, els criteris de representativitat i l’establiment 
d’espais de concertació social, instruments de parti-
cipació institucional de les organitzacions sindicals i 
empresarials, en la línia del que es planteja a l’article 
45 també de l’Estatut d’autonomia, així com la regula-
ció dels mecanismes de transparència pública dels re-
cursos i la seva utilització.

En síntesi, serien els elements que nosaltres hem plan-
tejat aquests anys, aquests, no?

Entenem que, en aquest sentit, la Proposta de llei de 
transparència que esteu debatent dóna resposta a al-
gunes d’aquestes demandes, però evidentment no ex-
haureix les nostres peticions, eh? Hi han algunes de 
les qüestions que demanem que la llei aquesta no les 
acaba de contemplar.

Creiem que continua sent vàlida la demanda, que fa 
anys que demanem, d’establir una llei de participa-
ció institucional de les organitzacions empresarials i 
sindicals en els termes que ja existeix en altres països 
de la Unió Europea amb els quals ens volem homo-
logar o en altres comunitats autònomes que ja ho te-
nen, no? Llei de participació institucional que hauria 
de donar resposta a la demanda de reconèixer el paper 
i la funció social dels interlocutors socials –organitza-
cions sindicals i empresarials–, i fixi els àmbits, for-
mes, criteris amb què aquesta es desenvolupa, reguli 
les contraprestacions econòmiques que suposa l’actua-
ció d’organitzacions que actuen en representació d’in-
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teressos generals, delimiti els marcs de col·laboració 
institucional en les possibilitats d’acords i conve-
nis plurianuals i estableixi mecanismes específics de 
transparència, retiment de comptes i avaluació de les 
funcions corresponents; creiem que això és necessari 
també regular-ho de manera específica per a aquestes 
organitzacions.

Sens dubte, sabem que aquest no és l’objecte de la llei, 
però crec que cal preveure la seva necessitat i utilitat 
social, també, per superar la fase en què tothom es-
tà en entredit. Crec que, quan tothom està en entredit, 
el millor és regular amb claredat les obligacions i fer-
ho de forma transparent, no sigui cas que, per no re-
gular les obligacions, acabem suprimint els drets i els 
instruments que han de garantir, en aquest cas –en el 
nostre cas en particular–, els drets dels treballadors i 
treballadores de forma autònoma.

En qualsevol cas, la proposta de llei entenem que in-
trodueix alguns elements que hem de valorar positi-
vament, eh?, com és l’establiment de fórmules i regles 
per millorar la transparència de l’acció de govern, de 
les administracions públiques i les entitats que actu-
en amb recursos públics. Regula l’accés a la informa-
ció pública, regula el registre de grups d’interès, cosa 
aquesta que valorem de manera positiva, ja que l’exis-
tència de lobbys és una realitat –haberlos, haylos– i 
cal que sigui coneguda, però també regulada i pugui 
actuar a la llum del dia. Ens parla també, el projecte 
de llei, de bon govern, de govern obert, entre d’altres 
qüestions.

Però, amb relació a aquests temes, voldríem aportar 
també algunes reflexions amb relació a la proposta de 
llei.

La llei parla, regula el bon govern i el govern obert, 
cosa que creiem que és necessària, però caldrà posar 
aquestes regulacions també en relació amb la necessà-
ria reforma de l’Administració pública i la necessària 
dotació de recursos que permeti que l’Administració 
pugui dur a terme les obligacions que es planteja amb 
la proposta, perquè podem estar dient una cosa, però 
si no disposem dels recursos necessaris difícilment la 
podrem tirar endavant, eh?, i correm el perill de que-
dar amb declaracions de bones intencions.

Un dels elements clau per al bon govern és garantir, 
creiem nosaltres també, a part d’algunes de les qües-
tions que es plantegen, garantir la major independèn-
cia i professionalitat dels servidors públics, a partir del 
reconeixement de la seva funció i de la dignificació de 
la seva feina; per tant, no podem obviar, avui, que cal 
també contemplar mecanismes de protecció dels em-
pleats i empleades públiques que vulguin denunciar 
casos de corrupció, com succeeix en els països més 
avançats. I aquesta sí que és una cosa que hem trobat 
a faltar, eh? Es parla de bon govern, es parla dels càr-
recs, però ens agradaria que hi hagués, diguéssim, al-
gun mecanisme de protecció d’aquells empleats i em-
pleades que volguessin denunciar casos de corrupció, 
que en poguessin tenir coneixement en funció de la 
seva feina, diguéssim, no?

I, sens dubte, també creiem que, a l’hora de dignificar 
els servidors públics que han de fer aquestes feines, 

que han de vetllar per aquestes qüestions, caldrà re-
compondre també la implicació d’aquests amb el fun-
cionament de la cosa pública i, per tant, caldrà recom-
pondre també el deute social acumulat aquests anys 
amb els treballadors i treballadores públics, que han 
vist empitjorar les seves condicions de treball a conse-
qüència de les injustes i inútils polítiques de retallades 
que s’han anat fent, no?

Veiem també que el projecte de llei regula un organis-
me de control i garanties per garantir també els drets 
de la ciutadania amb relació als aspectes que es regu-
len, no? Creiem que això és un element positiu, l’exis-
tència, diguéssim, d’aquest organisme de control de 
garanties, de garantia dels drets dels ciutadans amb 
relació a això, però creiem que hauríem de garantir la 
seva plena independència. I, en aquest sentit, no ens 
acaba de quedar clar que la dependència d’un o altre 
departament del Govern..., li donin la independència 
necessària per actuar, a vegades, en contra, diguéssim, 
d’aquell de qui depèn, no? Per tant, ens agradaria, di-
guéssim, una fórmula que garantís una major indepen-
dència d’aquest òrgan.

La transparència i la informació creiem també que no 
es poden quedar, simplement, en l’objecte i la quanti-
tat de les subvencions, eh? Creiem que caldria introdu-
ir també presentacions de memòries qualitatives que 
permetessin conèixer la utilitat social dels convenis o 
dels programes de col·laboració, no només justificar 
els diners, sinó també daixò.

Valorem positivament que el silenci administratiu 
s’entengui com que la sol·licitud està estimada, eh?, ja 
que això creiem que és una manifestació del respecte 
a la ciutadania i així ens podrem evitar aquelles situa-
cions de no darse por enterado, no? En qualsevol cas, 
creiem que s’hauria de limitar la possibilitat que una 
norma amb rang de llei pugui establir expressament 
l’efecte desestimatiu, limitar-ho per a casos molt espe-
cífics. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha ex-
haurit el temps d’intervenció.) Un minut i acabo.

Potser, també, i amb independència d’una regulació 
específica del paper i funció de les organitzacions sin-
dicals i empresarials, com us comentava, potser cal-
dria referenciar amb claredat en aquesta llei el principi 
general de participació de les organitzacions sindicals 
i empresarials en les polítiques públiques que els afec-
tin, i el reconeixement de la seva funció i el princi-
pi de representativitat. Això està recollit a l’Estatut 
d’autonomia, a l’article 45, o 25..., bé, un d’aquests. 
Això podria ajudar a evitar determinades accions de 
l’Administració o el Govern que, a vegades, pogues-
sin pretendre alterar la representativitat o volguessin 
condicionar les actuacions o les funcions d’aquestes 
organitzacions. Si reconeixem que existeixen i que 
tenen unes funcions, evidentment no intentarem sub-
vertir-ho. I també això podria facilitar que qüestions 
tan elementals en el context europeu del qual formem 
part, com que la consulta prèvia, per exemple, dels 
projectes pressupostaris o projectes de pressupostos 
del país, instrument cabdal per definir les polítiques 
públiques, sigui conegut i consultat en el tràmit previ 
al seu debat parlamentari per aquestes organitzacions, 
que, segons l’Estatut, han de poder participar en les 
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polítiques públiques que afecten els aspectes socio-
econòmics, no?

Per tant, aquestes són algunes de les reflexions que us 
volíem fer arribar. Unes, específicament amb relació 
al que nosaltres voldríem, que va més enllà del que 
diu la llei. I altres, en qüestions específicament de la 
llei. Però després podem comentar el que vulgueu.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies.

Compareixença
d’una representació de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon 
govern (tram. 353-00787/10)

Senyora Pelay.

Laura Pelay Bargalló (secretària d’Estat 
del Benestar i Treball de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya)

Hola, bona tarda. En primer lloc, agrair-vos, en nom 
de la UGT de Catalunya, que ens hàgiu convidat a 
comparèixer en aquesta Comissió d’Afers Institucio-
nals del Parlament.

Nosaltres entenem que aquesta llei neix i s’ha d’enten-
dre en un context determinat i que neix en un moment 
bastant oportú. Entenem que aquesta llei no és la solu-
ció als problemes de qualitat democràtica que tenim a 
casa nostra, però sí que és una llei que obre camí per 
solucionar algunes de les qüestions fonamentals que 
en aquests moments tenim damunt la taula, que són  
el dèficit profund en la confiança de la ciutadania en el 
sistema democràtic i en la participació i el control de 
la definició de les polítiques públiques.

Així, nosaltres entenem que la transparència constitu-
eix un baròmetre respecte al funcionament d’un estat 
democràtic de dret. Els diversos indicadors interna-
cionals, com l’informe de Transparència Internacio-
nal, la veritat és que no situen el nostre país massa bé 
en els rànquings. I és en aquest sentit que entenem que 
aquesta llei, doncs, pot fer o ens pot servir per fer un 
pas endavant.

La transparència és positiva per a tot, fins i tot, Déu 
me’n lliuri, mai hauria pensat que aquí citaria un in-
forme del Fons Monetari Internacional en el qual diu 
que és un valor de la competitivitat en els estats i en 
els països, la transparència.

Nosaltres entenem que la transparència és important 
no només perquè augmenta l’eficiència en l’assignació 
de recursos, sinó també perquè pot ajudar a assegurar 
que els beneficis del creixement es redistribueixen i no 
són capturats per determinades elits.

També entenem, però, que aquesta llei serveix de ben 
poc si no ve acompanyada i no ve reforçada amb l’in-

crement dels valors cívics i de compromís de la ciuta-
dania, i que, sobretot, el que ha de posar és el ciutadà 
al centre del control social.

És en aquest context que l’esperit d’aquesta llei el 
compartim absolutament i en el qual la UGT de Ca-
talunya ja fa anys que fa passos; abans ho explicava 
el Joan Carles, nosaltres, si entreu a la nostra pàgina 
web, veureu a dalt que posa «transparència». Allà, tro-
bareu tots els programes de col·laboració social amb 
les administracions, qui són els membres de la direc-
ció, a què ens dediquem, per què som alliberats sindi-
cals, quines són les nostres empreses i, evidentment, 
doncs, qui forma part de l’organització. És en aquest 
sentit, doncs, des de la UGT de Catalunya, que ja và-
rem decidir fa anys fer aquest primer pas.

Si ens endinsem ja en la llei, primer parlaré dels ins-
truments, que nosaltres entenem que són dos: el de 
la publicitat activa i el dret d’accés. L’acció de difu-
sió proactiva d’informació dels poders públics ente-
nem que és inversament proporcional a l’exercici del 
dret d’accés per part de la ciutadania, en el sentit que, 
com més disposició tinguin les autoritats a l’hora de 
difondre informació pública per iniciativa pròpia, me-
nor serà la necessitat de la ciutadania d’exercir el dret 
d’accés a la informació. És en aquest sentit que ente-
nem que cal atorgar un paper rellevant a la publicitat 
activa.

Un dels problemes que a nosaltres ens preocupen 
–i volem deixar molt clar que és en la forma, que no 
en el fons– és que ens situa com a subjectes obligats. 
Hi estem absolutament d’acord, que som subjectes 
obligats, així ho diu l’article 3.6, però ens diu que ens 
hem de veure obligats a la totalitat del títol 2. I els ho 
dic, perquè aquest fet ens genera confusió. Ens gene-
ra confusió, doncs, perquè el títol 2 es refereix a fun-
cionaris, a temes de contractació pública i es refereix 
a temes que nosaltres entenem que no sabem separar 
quins són els que ens afectaran i els que no. I els de-
manem que, d’aquesta manera i en aquest sentit, ens 
aclareixin, amb un capítol especial i propi –així ho té 
la llei estatal–, quins són els temes que afectaran els 
sindicats i als quals ens veurem obligats.

I volem que se’ns aclareixi, bàsicament, perquè ente-
nem que cal buscar un equilibri. La UGT de Catalu-
nya, doncs, presenta els seus comptes als seus afiliats, 
que és a qui es deu i a qui ha de ser, i entenem que 
hem de presentar els comptes i el que ens gastem en 
els temes i els diners que són públics. Però també hem 
de cercar cert equilibri, perquè si es llegeixen el con-
veni 87 de l’OIT els diran que els governs no poden 
controlar com els sindicats s’administren i, evident-
ment, doncs, aquest conveni i aquesta intencionalitat i 
aquesta confusió ens genera determinada angoixa.

L’altre dia, jo tenia la sort de compartir amb el sin-
dicat alemany un dinar en el qual m’explicaven com 
s’organitzaven, i parlàvem precisament de la transpa-
rència. I em deien que estàvem absolutament bojos si 
publicàvem, com fem a la nostra pàgina web, els nos-
tres comptes, perquè els comptes dels sindicats són la 
millor arma que tenim, doncs, en determinades bata-
lles i en determinats conflictes de classe i en la nostra 
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dialèctica, evidentment, que és de classe. Per això, cap 
problema en la publicitat dels fons públics, però en el 
global cal situar certs equilibris, que estem ben segurs 
que aconseguirem trobar.

Valorem també, com deia el Joan Carles, de forma 
molt positiva el tema del silenci positiu administratiu 
–el silenci administratiu positiu. Si us llegiu absoluta-
ment tots els dictàmens del Consell de Treball, Econò-
mic i Social, aquí hi ha absolut consens entre patronal 
i sindicats, ja que entenem que és un clar pas de res-
pecte a la ciutadania entendre que el silenci adminis-
tratiu és positiu.

I, per altra banda, també creiem que situar trenta dies 
de silenci administratiu positiu, més trenta dies de res-
posta, genera processos i terminis dilatoris de seixan-
ta dies que, sota el nostre parer, són molt llargs, i són 
molt llargs, doncs, perquè en determinats aspectes po-
drien dilatar determinats processos.

També entenem que als sindicats, en tant que repre-
sentants d’interessos generals, se’ns obre una gran 
porta per demanar informació, i per això creiem que 
hauríem de ser subjectes diferenciats. Us poso un 
exemple. En temes de contractació pública, doncs, que 
evidentment afecten després els treballadors i treballa-
dores, a nosaltres ens obre una porta aquesta llei per 
demanar diferent informació, i entenem que hauríem 
de ser subjectes diferenciats.

També, en el sentit que deia el Joan Carles Gallego, 
entenem i valorem molt positivament la creació de 
la comissió, però també entenem que aquesta comis-
sió ens preocupa moltíssim que depengui de qualse-
vol organisme del Govern en si, perquè, en aquest cas, 
doncs, seria art i part en determinades demandes, i 
nosaltres ens sentiríem més còmodes si aquesta co-
missió depengués del Parlament de Catalunya, que en-
tenem que és l’organisme del qual hauria de dependre.

I, finalment, la UGT de Catalunya entenem que aques-
ta llei no té sentit si no va acompanyada d’una altra 
–abans s’hi referia el Joan Carles Gallego–, que és la 
llei de participació institucional.

Avui fèiem comptes, i tinc 1.250 persones que es de-
diquen a taules de representació institucional en nom 
de la UGT de Catalunya –és veritat que jo potser es-
tic en set, però tenim 1.200 i escaig persones, 1.225 
en concret–; llocs de representació institucional, a la 
qual cosa ens obliga la Constitució perquè és un man-
dat; hi anem i hi aportem les nostres consideracions. 
I, a més a més, doncs, tenim, en temes de negocia-
ció col·lectiva, més de cent convenis col·lectius oberts, 
que això vol dir que unes quatre mil persones nego-
cien convenis en aquest país. I nosaltres entenem que 
aquesta llei de la transparència no tindrà massa sentit 
si no va acompanyada, com us deia, de la llei de parti-
cipació institucional, que posi blanc sobre negre sobre 
quines són les obligacions dels sindicats i de les pa-
tronals, quines són les nostres obligacions i què és el 
que rebem per fer aquestes aportacions, aquesta apor-
tació a la política institucional, perquè ens preocupa 
moltíssim amb l’opacitat que ho estan portant fins ara 
i és una llarga reivindicació; depenent del Govern de 
torn, ens asseiem a negociar. I, sincerament, nosaltres 

entenem que això ja no és un tema de govern de torn, 
perquè ens porta a l’opacitat, sinó que és un tema de 
transparència i de bon govern.

Jo si..., no sé si m’he passat de temps, president... No?

El president

Queda un minut.

Laura Pelay Bargalló

D’acord. Doncs, ho deixaria aquí, a l’espera de qualse-
vol intervenció.

El president

Moltes gràcies. Doncs, obrim el torn dels grups. Pel 
Grup d’Esquerra Republicana, senyora Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies a tots dos per venir, i sobretot per la disponi-
bilitat de participar en aquesta tramitació legislativa.

Nosaltres, quan vam entendre imprescindible la seva 
aportació, ho vam fer per dues raons: primer, com a 
agents socials i, per tant, com a actors imprescindibles 
de ser escoltats; però també com a subjectes afectats 
per la norma. I, per tant, les preguntes que faré aniran 
més dirigides a aquest segon nivell, perquè potser vos-
tès..., sobretot el senyor Gallego s’ha centrat més en la 
primera part de la posició, no?

Les preguntes estan vinculades a l’abast normatiu 
d’aquesta llei. És a dir, vostès consideren que l’exi-
gència de transparència que s’està fent als sindicats en 
aquesta norma és suficient? Creuen que els pot ser útil 
en la millora de la mateixa organització?, perquè sa-
bem que han fet esforços en la línia de transparència, 
però estem tots plegats compromesos, conjurats a anar 
millorant en la dinàmica de la transparència pel que 
fa a les organitzacions que reben també fons públics, 
com són els sindicats, no?

Vostès creuen que ara mateix la ciutadania té la in-
formació clara, des del punt de vista del finançament 
dels sindicats, de la utilització dels fons propis que són 
concedits per l’Administració, de les activitats que es 
dispensen vinculades a aquest finançament?, de les re-
tribucions, també, dels càrrecs directius?

L’altra pregunta és: vostès, els sindicats, tenen tam-
bé incorporada aquesta visió de les entitats vincula-
des?, de societats mercantils, de fundacions... Clar, tot 
això també afecta, diguem-ne, la transparència, no? 
Partint de la certesa que la voluntat és de créixer en 
transparència, sabem que, bé, de vegades, les arqui-
tectures legals vinculades a les activitats mercantils o 
de formació o a les mateixes fundacions no sempre te-
nen els mateixos graus d’exigència que el mateix sin-
dicat. I això, doncs, sabem que ha portat problemes, 
inclús alguns casos legals. I a nosaltres ens preocupa, 
ens preocupa molt, perquè al darrere d’aquesta llei i en 
els moments que estem vivint a Catalunya, i més des 
d’una posició com la d’Esquerra Republicana, doncs, 



Sèrie C - Núm. 508 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 d’octubre de 2014

COMISSIó D’AFERS INSTITUCIONALS, SESSIó NÚM. 45  74

hem de ser exigents, començant per nosaltres matei-
xos. I, en la mesura que els sentim propers, per això 
els preguntem clarament si creuen que aquesta és una 
regulació suficient o creuen que podem ser més exi-
gents encara per tal d’afavorir aquesta transparència.

El president

Gràcies, senyora Calvet. Pel Grup Socialista, senyor 
Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, president. Sí, també agrair les apor-
tacions fetes pel senyor Joan Carles Gallego i per la 
senyora Laura Pelay, en una proposició de llei que, 
com molt bé han dit, en compartim totalment l’objec-
tiu, neix amb la voluntat clara de portar transparència 
i facilitar la participació, i alhora és necessària i molt 
urgent, malgrat que, d’alguna manera, som conscients 
que segurament anem endarrere del que una part de la 
ciutadania ens demana. Jo voldria ser breu, només fer 
tres preguntes concretes.

El senyor Gallego ha parlat abans que una de les co-
ses que encara segueix vàlida és la reivindicació de re-
gular la participació institucional. Si d’alguna manera 
creu que estem encara a temps d’intentar incorporar 
alguna proposta que pugui facilitar aquesta regulació 
de participació institucional de sindicats i patronal.

L’altra és amb relació a la garantia que vostè ha plan-
tejat, la protecció dels treballadors públics; en quins 
termes i com es podria també arribar, doncs, a propo-
sar, perquè entenc que és molt important aquesta pro-
posta que vostè feia.

I ja per acabar també, amb relació a l’article 41, que 
parla de l’organització i funcionament d’aquesta co-
missió de control. Mentre el nostre grup comparteix 
la necessitat d’intentar buscar una ubicació, digués-
sim, diferent, és també veure si vostès podrien fer al-
guna proposta. S’ha parlat del Parlament –no diguin 
pas que no–; però si d’alguna manera podria haver-hi 
alguna proposta concreta per intentar garantir encara 
més la seva independència.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Fernandez. Senyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Agrair la compareixença 
i les aportacions que ens han fet els dos comparei-
xents, però també manifestar la situació en què ens 
trobem, no?

Hi han compareixents que ens diuen que la llei pro-
posada és massa llarga i abraça temes més enllà de la 
transparència i de l’accés a la informació, i hi ha altres 
compareixents que diuen: «Us heu quedat curts i tro-
bem a faltar algunes qüestions, com és la llei de par-
ticipació institucional o un contingut semblant.» I, per 

tant, entendran que nosaltres hem de buscar un cert 
equilibri d’intentar amb aquesta llei donar resposta. 
Però és evident que no podem donar resposta a tot; en-
tre altres coses, perquè també aquesta llei ha servit, de 
vegades, per intentar –no dic que sigui el cas, eh?– do-
nar resposta a qüestions que no són pròpiament l’ob-
jecte de la llei –a vegades ens trobem amb aquesta si-
tuació, no?

Ho dic perquè són els segons compareixents que ens 
en fan referència i jo volia que m’ho matisessin o 
m’ho precisessin més, que és la qüestió de la protec-
ció dels..., vostè ho ha precisat més, amb els funciona-
ris que vulguin denunciar casos de corrupció. Clar, dit 
així, jo crec que requereix una certa matisació a què 
s’estan referint, perquè qualsevol treballador públic o 
funcionari que tingui coneixement d’un fet delictiu, 
com qualsevol ciutadà, té l’obligació de denunciar-ho. 
I nosaltres pensem que si es formula aquesta..., no? 
Clar, si en raó del càrrec, té coneixement d’un fet de-
lictiu, ha de denunciar-ho; això és el que estableix la 
llei. I estic convençut que si s’actua així, difícilment 
ningú podrà fer una actuació contrària a aquest fun-
cionari, eh? Per tant... Ho dic, perquè de la manera que 
ho ha expressat no sé si es refereix a altres situacions 
que no són ben bé un fet delictiu o poden ser sospi-
tes o poden ser..., no sé ben bé a què es refereixen i, 
per tant, seria bo precisar-ho. Perquè, si no, dit així, 
en seu parlamentària, sembla que aquí pugui haver-hi 
corrupció i ningú faci re per por a represàlies. I crec 
que no és ben bé això al que s’estan referint; entre al-
tres coses, per intentar donar-hi una resposta.

Després, dues qüestions molt ràpides. Han fet refe-
rència al registre de grups d’interès o de lobbys. Aquí 
hi ha hagut un debat interessant: si aquest registre ha 
d’abraçar aquelles entitats o organitzacions que re-
presenten determinats interessos de forma formal, o 
només aquelles que fan això a través d’una remune-
ració per aquests serveis. En el primer cas, el ventall 
d’aquestes entitats o organitzacions pot ser molt ampli 
i qualsevol que representi un interès –inclús de clas-
se, que vostè hi feia referència– pot considerar-se que 
s’hauria d’incloure aquí. O ens referim a una qüestió 
més d’una activitat econòmica remunerada per repre-
sentar uns interessos. I aquí hi ha hagut un debat, que 
l’hem tingut a la ponència, i m’agradaria saber vostès 
què n’opinen, no?, perquè, depèn de com ho definim, 
qualsevol persona que s’adreci a un grup parlamentari 
en un moment donat pot ser considerat un grup d’in-
terès.

I una precisió –ho dic perquè es va repetint molt i a 
nosaltres ens sap greu una mica, més que re per...– 
respecte a la garantia de la comissió de garanties, no? 
Diuen: «Escolti, no pot ser que estigui, eh?, adscrit al 
Govern.» Primer, cal dir que qui nombra els mem-
bres no és el Govern, és el Parlament de Catalunya; 
per tant, malgrat que pugui haver-hi una adscripció, 
el Govern no és qui el nomena i, per tant, aquesta crec 
que és una referència important.

L’adscripció només es fa a efectes que es pugui faci-
litar un espai, uns treballadors i uns ordinadors per-
què pugui fer les seves funcions. Algú ha de facilitar 
aquestes eines materials i aquests recursos humans a 
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aquesta comissió, perquè d’alguna manera s’ha... So-
bretot, quan hi havia unanimitat –i amb això acabo, 
eh?, perdó, però és que crec que és important expli-
car-ho– per part de tots els grups, que no volien crear 
de nou un nou organisme només per a aquesta finali-
tat. I això sí que ha estat un consens ampli en tota la 
ponència. I, a més a més, la llei li reconeix una inde-
pendència orgànica i funcional; vull dir, que de la ma-
nera... S’han buscat totes les garanties perquè això si-
gui independent. I, per tant, pel sol fet que qui hagi de 
facilitar uns funcionaris, doncs, uns treballadors per 
poder desenvolupar la seva feina, un espai i tal sigui 
el Govern, això li treu la independència a aquest orga-
nisme –pregunto–, quan no ha estat nomenat pel ma-
teix Govern, sinó que ha estat nomenat pel Parlament? 
Ho dic per també, una mica, filar prim i entendre que 
se li donen totes les garanties en un entorn de restric-
cions pressupostàries importants i que hem de racio-
nalitzar al màxim la utilització dels recursos públics.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor Calbó. Senyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí; gràcies, president. I agrair la presència del senyor 
Gallego i de la senyora Pelay, en representació de Co-
missions Obreres Nacionals de Catalunya i de la UGT. 
Primer, volia situar les preguntes, i també reflexions, 
en quatre apartats.

Primer, una reflexió general, una mica, doncs, reco-
llint el que vostès proposaven, no?, que eren alguns al-
tres aspectes en què trobaven deficiència en aquesta 
llei. Hem de tenir en compte, com a mínim així ho 
veiem des del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida, que 
la llei de la transparència, d’accés a la informació i 
del bon govern ha de ser una part, si volen vostès una 
part petita, d’un gran paquet que han de ser les lleis de 
qualitat democràtica, que segurament són les lleis que 
són obligació, avui, per les exigències legítimes i molt 
fonamentades que té una part important de la ciutada-
nia. I, en aquest paquet de lleis de qualitat democrà-
tica, segurament les que vostès reivindiquen, que són 
les relacions entre els agents socials i, per tant, també 
els agents sindicals i el Govern, han d’estar molt in-
corporades.

Dit això, tres dels aspectes que vostès han citat.

Deia el senyor Gallego, parlava de la protecció dels 
treballadors públics. Nosaltres, evidentment, ho com-
partim. I és que en la intervenció anterior, el senyor 
Vaquer, d’Open Society, parlava d’una mena, doncs, 
de..., ens demanava incloure això que vostè mateix 
citava com a, diguéssim..., «protecció d’alertadors», 
en deia ell. Jo entenc que al que ens referim és, pre-
cisament, a evitar que aquell treballador que denun-
ciï que coneix un delicte o una presumpció de delicte 
no pugui obtenir o tenir represàlies polítiques –per-
què segurament en alguns llocs poden existir– i, per 
tant, protegir la figura del treballador públic respecte 
d’aquest tipus d’aspectes que es podrien produir.

El tercer aspecte que volia situar, i que jo crec que és 
important que hi estiguin també inclosos els sindicats, 
doncs, com ho estan la resta d’institucions que reben 
diner públic de Catalunya, és la voluntat que té la llei 
de fer un seguiment de tot el diner públic, no? L’ob-
jectiu de la llei ha de ser que tota aquella institució o 
entitat o organisme que rep subvenció pública, que rep 
diner públic, sigui a través d’una figura o sigui a través 
d’una altra, se sàpiga per què rep aquell diner públic, 
quins són els objectius d’aquell diner públic, quines 
són les justificacions d’aquell diner públic, però també 
quines són les finalitats, és a dir, què s’acaba fent amb 
aquell diner públic. I això ens interessa a tots.

I acabo. Ho deien el senyor Fernandez i el senyor Calbó: 
un dels aspectes que més s’ha discutit en la ponència de 
la llei ha sigut, precisament, el de la comissió de control. 
Nosaltres tampoc no compartim que sigui una comissió 
de control adscrita al Govern, i concretament adscrita al 
Departament de Governació, que és qui, d’alguna ma-
nera, doncs, té el diàleg amb totes les administracions. 
I hi havia propostes alternatives que no necessàriament 
passaven per constituir un organisme diferent, podíem 
aprofitar organismes independents que ja tenim. Per 
exemple, nosaltres havíem proposat que pogués ser el 
Síndic de Greuges, que ja té una experiència demostra-
da i avalable pel que fa a tota la gestió de la informació 
o del dret d’accés a la informació dels ciutadans, i fins i 
tot podríem estudiar altres alternatives, com podria ser 
l’Oficina Antifrau. Per tant, volíem saber quin és també 
el posicionament de Comissions Obreres i de la UGT 
respecte d’aquests aspectes.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, senyor Font.

Antoni Font Renom

Sí; gràcies, president. Gràcies als compareixents, el 
representant de Comissions Obreres, el senyor Galle-
go, i la senyora Pelay, per part de la UGT. Gràcies per 
les seves aportacions per millorar aquest text legislatiu 
sobre transparència, informació pública i bon govern.

No cal dir que és un projecte de llei que el país ne-
cessitava, que se’ns reclamava. També s’ha dit, durant 
les hores que fa que fem compareixences..., la com-
plexitat de l’aplicació d’aquesta llei. També s’ha parlat 
de la necessitat, tot i que amb retard, de tenir aquesta 
llei. No em repetiré amb el que ja han comentat els 
companys diputats, en relació amb la seva intervenció. 
Sí que volia deixar clar que la llei no és del Govern, 
que és una llei del Parlament, que entenem que la pro-
tecció dels denunciants, que s’ha comentat en la seva 
intervenció, doncs, creiem que no és objecte de regu-
lar-ho en aquesta llei.

I pel que fa al silenci positiu, sí que entenem que no 
només ha d’estar adreçada als alts càrrecs, sinó que 
aquí hem de tenir la complicitat dels treballadors pú-
blics. I aquí sí que entenem que el paper dels sindicats 
ha de ser cabdal, per tal de tirar endavant i de manera 
positiva aquesta llei.
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També hem dit, no ara sinó en d’altres intervencions, 
que aquesta llei és un punt de partida, no és un punt 
d’arribada, i que és una llei que ens ha de permetre 
canviar mentalitats d’Administració i d’administrats, i 
en aquest rol els sindicats tenen un paper importantís-
sim a jugar en el desenvolupament d’aquesta llei.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Font. Cinc minuts de rèplica. 
Comencem pel senyor Joan Carles Gallego.

Joan Carles Gallego Herrera

Intentaré a veure si puc contestar totes les qüestions 
que heu plantejat, amb cinc minuts.

Una primera. Us llegiré les quatre coses que l’any 
2005 nosaltres situàvem que era necessari que ens re-
gulessin, perquè alguna resposta ens donarà, no? Nos-
altres demanàvem que «el Govern presenti anualment 
al Parlament un informe que contingui la informació 
dels recursos adreçats a les unions sindicals o entitats 
a elles vinculades, així com els objectius i finalitats 
d’aquestes, i el volum de recursos esmerçats, i els cri-
teris aplicats per al seu repartiment».

Segona: «S’establirà la creació d’un registre públic 
on constin les dades bàsiques de les unions sindicals, 
estatuts, afiliacions i entitats vinculades, i els comp-
tes anuals aprovats i auditats. Aquest registre públic, 
al mateix temps, certificarà la representativitat de 
les unions sindicals, per tal de determinar els criteris 
d’objectivitat en el repartiment dels recursos públics, 
que garanteixin la suficiència per a l’actuació dels 
agents sindicals.»

Tres: «S’establirà l’obligatorietat d’auditories externes 
dels comptes de les unions sindicals, que s’hauran de 
dipositar en el registre abans esmentat.»

I quatre: «Es determinarà que la certificació del re-
gistre, conforme al dipòsit de dades necessàries, sigui 
condició imprescindible per accedir a qualsevol tipus 
d’ajut.»

En aquest sentit, volia contestar-te que entenem que 
la llei és necessària, però possiblement no és sufi-
cient; creiem que en algunes coses ha d’anar més en-
llà. També apuntaves si era útil o no útil. Home, ja és 
útil començar, però creiem que ha d’anar una miqueta 
més enllà.

Nosaltres, en qualsevol cas, quan hem fet l’exerci-
ci de transparència hem situat, no només el comptes 
del que seria la Confederació Sindical de Comissions 
Obreres de Catalunya, sinó de la Confederació Sin-
dical de Comissions Obreres de Catalunya, que in-
tegra les federacions i les entitats vinculades –Fun-
dación Paco Puerto, Fundación Cipriano García, el 
CITE, l’Escola de Formació Sindical. I tot això ho te-
niu desglossat..., o ho té la Sindicatura de Comptes 
desglossat des de l’any 2005. El que passa, que ni s’ho 
mira; ni s’ho mira ni mai ens ha dit si li sembla bé, si 

li sembla malament, si hi podríem posar més infor-
mació o menys informació.

Nosaltres som del parer que les organitzacions que re-
ben fons públics no han de justificar només els fons pú-
blics que reben –només faltaria; les subvencions s’han 
de justificar, punto–, sinó que s’han de justificar el con-
junt dels comptes de l’organització, per veure com im-
pacten aquests fons públics en el funcionament de l’or-
ganització. Perquè el que no és de rebut és que pugui 
haver-hi una organització que visqui únicament i ex-
clusivament de fons públics.

Recordo fa pocs anys un sindicat, que no té ni el 0,5 
per cent de representació a nivell de tot Catalunya, i 
rebia una subvenció per cooperació internacional tres 
vegades la que rebíem Comissions i UGT juntes. Era 
una organització que no tenia estructura per fer la co-
operació internacional que justificava els recursos que 
ha de tenir. Per tant, diguéssim, tu no has de justificar 
el que et paguen, sinó que has de justificar-ho tot, no 
fos cas que estiguis fent l’activitat únicament i exclusi-
vament amb fons públics. No sé si m’acabo d’explicar, 
però jo crec que per això és necessari.

I aquí podríem discrepar, potser, amb UGT, perquè 
jo crec que en aquests moments la lluita de classes, 
per entendre’ns, no passa per amagar els comptes, si-
nó que precisament passa per ser capaç d’explicar tot 
allò que facis, tot allò que tens i com ho fas. Vull dir, 
com més transparents siguem, menys problemes hi 
hauran, perquè nosaltres hem de poder justificar que 
els recursos els utilitzem per a les finalitats que ens 
pertoca, no? Per tant, jo crec que hauríem d’anar una 
mica més enllà.

Ha sortit també el tema en relació amb la protecció 
dels treballadors públics. Ha sortit de manera molt 
transversal. Nosaltres creiem que és necessari regu-
lar d’una o altra manera la protecció dels treballadors 
públics que puguin alertar, puguin denunciar, puguin 
fer-ho. I ho hem de fer, perquè... Ja sabem que un ser-
vidor públic té l’obligació de denunciar, però tots sa-
bem que en qualsevol organització les pressions am-
bientals són molt fortes per denunciar una cosa que 
ha fet el que està per sobre teu, quan, a vegades, el 
que està per sobre teu té capacitats d’ordenar les te-
ves funcions, les teves condicions de treball, la teva 
promoció professional, etcètera. I la cultura de «jo no 
em vull ficar en un berenjenal» està, d’alguna manera, 
instal·lada. Protegim les persones que puguin alertar, 
denunciar, en el cas de corrupció, que ho puguin fer 
amb tota la tranquil·litat i normalitat. No ha de passar 
res, perquè com que teòricament no hi han d’haver-hi 
casos a denunciar, no passa res; però si hi han casos a 
denunciar, que puguin fer-ho amb total tranquil·litat. 
Per això som favorables a fer això.

Coincideixo amb el tema del registre dels grups d’in-
terès o de lobbys remunerats. Clar, crec que depèn de 
com s’entengui. Si totes les plataformes socials que 
es constitueixen per defensar un interès públic deter-
minat s’han de registrar, doncs, evidentment estaríem 
limitant també els espais de participació ciutadana, 
d’articulació de la societat en la protesta i en la rei-
vindicació. Jo crec que hauríem de situar-ho al con-
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cepte aquest de lobbys, que actuen en benefici d’un o 
altre grup, però de manera remunerada. Crec que ai-
xò sí que ho hauríem d’acotar així, perquè, si no, sí 
que estaríem introduint un element de perversió, que 
faria referència, doncs, a aquelles organitzacions prò-
pies que en la societat civil, en un moment determinat, 
s’agrupen per fer una denúncia, fer una reivindicació, 
etcètera.

Hi havia alguna qüestió més... Pel que fa al tema de 
l’organisme independent, jo..., bé, aquí hi han hagut 
preguntes i alguna valoració. Nosaltres creiem que un 
organisme que ha de garantir els drets de la ciutada-
nia, que es desprèn en aquest cas d’una llei, el millor 
que podem fer és que no depengui de cap dels organis-
mes del Govern, sinó que depengui d’un organisme in-
dependent. Puc coincidir que crear un nou organisme 
possiblement no seria el millor, però tenim altres or-
ganismes independents. El Síndic de Greuges podria 
ser una possibilitat. No ho sé, buscar..., però això ja 
no ens correspondria a nosaltres, és problema vostre. 
Nosaltres preferiríem que no depengués del Govern, 
preferiríem que fos un organisme independent que tin-
gués la llibertat d’actuar en garantia dels ciutadans.

I em sembla que no... Bé, segur que em descuido algu-
na cosa més, però ja m’ha passat el temps. Si després 
se m’acudeix res més, li demanaré...

(El vicepresident dóna la paraula a Laura Pelay Bar-
galló.)

Laura Pelay Bargalló

No, jo..., per aclarir una cosa, eh? Aquí ningú diu que 
vulguem amagar els comptes de la UGT de Catalu-
nya, només estem dient que segurament hem de bus-
car els matisos i el desgranament amb què ho fem. 
Perquè nosaltres som una organització, doncs, que ara 
no recordo el percentatge, però majoritàriament vivim 
de les quotes dels nostres afiliats, existim de les quotes 
dels nostres afiliats, i és a ells a qui al final, dels di-
ners..., entenc que són públics, n’hem de retre comptes 
al govern de torn i al parlament de torn, però als nos-
tres afiliats i afiliades també els hem de retre, com fem 
cada any en un comitè nacional, quins són els comp-
tes, quins són els pressupostos i en què ens gastem els 
diners o ens els deixem de gastar.

I, a més a més, per la tranquil·litat de tots plegats, doncs,  
si entren ara mateix al web veuran els nostres comp-
tes en línies generals, és veritat. Hi són, els veuran, 
podran veure quins són els programes de col·laboració 
social, què és el que ens donen les administracions, en 
què ho invertim, etcètera, i veuran les grans línies dels 
pressupostos. Aquí no es tracta, quan parlem de trans-
parència, d’amagar coses, sinó que han d’entendre que 
hem de buscar un cert equilibri entre els nostres afi-
liats, a qui hem de retre comptes, i els programes que 
puguem tenir amb les administracions.

La senyora Calvet feia una referència a altres orga-
nismes de constitució dels sindicats, com poden ser 
el nostre centre de formació, etcètera. Per la tranquil-
litat de tots plegats –jo ja entenc que aquesta compa-
reixença ve en un context molt determinat; ho entenc, 

hi ha molt soroll ambiental en aquesta compareixen-
ça–, doncs, la UGT de Catalunya té penjats els comp-
tes i els programes de formació que té en col·laboració 
amb el Govern a la seva pàgina web, del seu centre de 
formació, que es diu IDFO. Hi està tot explicat: quins 
són els programes, quins són els convenis que tenim i 
a què destinem els diners.

És evident, doncs, que aquesta llei, més enllà dels sin-
dicats com a sigles pròpies, afectarà tot el nostre en-
torn que rebi diners públics. I és veritat que nosaltres 
hem fet ja un pas endavant, i a l’IDFO estan penjats 
els nostres comptes i què rebem. I per la tranquil·litat 
de tots plegats, a més a més, doncs, en el nostre cen-
tre de formació vam tenir una auditoria, fa poc, del 
Fons Social Europeu, i ens han dit que gestionem els 
diners perfectament en la formació. O sigui, que per la 
tranquil·litat de tots plegats, doncs, realment ho fem bé 
en aquests temes.

Jo sí que és veritat que entenc també que s’ha de cla-
rificar el sentit de lobby o de grup d’interès, no?, per-
què entenem que és bastant..., hi ha una fina ratlla so-
bre a qui pot afectar o deixar d’afectar aquesta llei, i 
és veritat, doncs, que en aquests moments podria ge-
nerar determinades confusions. La veritat és que jo 
entenc que aquesta llei..., jo deia abans que naixia en 
un context determinat, i segurament aquesta llei hau-
rà d’anar evolucionant, perquè fa deu anys això de la 
transparència ho dèiem o ho gestionàvem quatre, si no 
m’equivoco, i avui en dia, doncs, és un tema de què hi 
ha consens social, i segurament, doncs, d’aquí a deu 
anys se’ns requeriran noves fórmules de transparència 
i de govern obert.

I jo crec que del que hem de ser capaços és que aques-
ta llei assenti unes bases; però és evident que haurà 
d’anar evolucionant i millorant, perquè avui en dia 
un dels principals problemes, com situava jo al prin-
cipi, que tenim, doncs, és de qualitat democràtica, i 
si volem recuperar la confiança dels ciutadans –tots; 
hi integro els sindicats, no me n’escapo–, segurament 
haurem de, en els successius anys –és un principi–, 
millorar aquesta llei.

El vicepresident

El senyor Gallego em demana trenta segons; per tant, 
trenta segons.

Joan Carles Gallego Herrera

Sí, bé, perquè hi ha hagut una pregunta, que ha fet  
la senyora Calvet, en relació amb si la ciutadania té la  
informació clara sobre els fons dels sindicats, sobre 
les retribucions dels sindicalistes. La resposta és: «No. 
La ciutadania no té la informació clara.» I precisa-
ment per això és bo que hi hagi una llei que reguli 
la transparència, perquè això farà..., generarà menys 
desconfiances. Perquè tu ja pots fer tots els esforços 
d’explicar-ho, però si la gent no sap que això està re-
gulat, genera o pot generar major desconfiança. Per 
tant, nosaltres som partidaris també d’una regulació 
per garantir que la ciutadania tingui la informació cla-
ra d’allò que, a més, no volem ocultar, sinó que volem 
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que es conegui. I la llei ens pot ajudar a fer això tam-
bé, no?

El vicepresident

Molt bé, gràcies, senyor Gallego; gràcies, senyora Pe-
lay, per la seva compareixença.

Diputats, diputades, continuem. Acomiadem la senyo-
ra Pelay i el senyor Gallego.

Moltes gràcies.

(Pausa llarga.)

Compareixença
d’una representació de Foment del Treball 
Nacional amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (tram. 353-00788/10)

Bé, continuem, i donem la benvinguda a la senyora 
Alba Cabañas Varales, directora de l’Àrea Tècnica de 
Foment del Treball Nacional, i al senyor Lluís Baha-
monde Falcón, adjunt a presidència de Pimec.

Tenen deu minuts d’exposició inicial; després, cinc 
minuts tindrà cada grup parlamentari, per al posicio-
nament, i una rèplica de cinc minuts, per dissipar dub-
tes i aclariments dels diferents grups parlamentaris.

Pel mateix ordre, comencem amb la senyora Alba Ca-
bañas.

Alba Cabañas Varales (directora de l’Àrea 
Tècnica de Foment del Treball Nacional)

Moltes gràcies, president. Bona tarda, diputats i dipu-
tades, que deuen estar extenuats, suposo, no?, de múl-
tiples compareixences. Intentaré ser molt breu, no 
crec que ocupi, en absolut, els deu minuts. En qual-
sevol cas, moltes gràcies per donar l’oportunitat a Fo-
ment del Treball per comparèixer en aquesta comissió, 
sobre un assumpte de tantíssima actualitat i interès so-
cial, com és ara la transparència, l’accés a la informa-
ció pública i al bon govern.

Amb caràcter general, com no pot ser d’una altra ma-
nera, donem la benvinguda a aquesta proposició de 
llei, que defensa principis com aquests, no?, la transpa-
rència, el bon govern. Qui, dels que han comparegut, 
doncs, podria dir que aquesta llei no és oportuna. I, en 
tot cas, no és massa tard, o hem fet tard. En qualsevol 
cas, està ara sobre la taula i li donem la benvinguda.

Bé, és cert que els darrers anys, i gràcies als mitjans 
telemàtics i als nous sistemes d’informació, s’ha avan-
çat molt en aquest àmbit; vull dir, fa deu o quinze anys 
tenir informació sobre com era un procés legislatiu 
era impossible gairebé, no teníem accessibilitat per 
mitjans telemàtics. S’ha avançat molt, eh? Però també, 
gràcies a aquests mateixos recursos telemàtics, hem 
sabut més del que no es fa correctament, ens hem as-
sabentat de moltes coses, s’ha fet visible molta tramoia 
de què voldríem haver, probablement, no sabut.

Per tant, és evident que cal aprofundir en aquest pro-
cés, anar més enllà, i amb una actuació no només, di-

guem-ne, de disponibilitat o d’accessibilitat a la infor-
mació, sinó de proactivitat, tal com es reconeix en el 
mateix capítol 2, de publicitat activa, del títol segon 
–«De la transparència»– d’aquesta proposició de llei.

Per tant, deixant de banda les lloances, que suposo 
que ja les han sentides, jo potser faré tres comenta-
ris concrets sobre algunes qüestions que m’han cridat 
més l’atenció, sens perjudici que després estigui a la 
seva disposició per a qualsevol aclariment.

En primer lloc, sobre la qüestió organitzativa de com 
es canalitzarà tot plegat i aquest portal de la trans-
parència. Jo em pregunto si hem de fer un portal de 
transparència o hem de transparentar tots els portals. 
És a dir, el fet de construir una nova estructura amb 
unes noves necessitats no duplicarà, o triplicarà, o 
quadruplicarà unes càrregues que en aquests moments 
ja estan repartides amb diferents recursos d’accessibi-
litat, o de les mateixes dependències informàtiques del 
Govern? No seria millor fer això transversalment, en 
comptes de fer un gran monstre de la transparència, si 
més no, amb tots els aspectes? Ho pregunto, eh? O sí 
que cal alguna qüestió específica de la transparència 
relativa a coses que no estiguin ja disponibles en d’al-
tres espais, per no crear un monstre que ens absorbei-
xi tota l’energia?

Pel que fa a aquesta reflexió sobre l’operativa pràc-
tica d’aquesta aplicació de la llei, mirin, vostès esta-
ran d’acord amb mi, perquè a més són diputats i estan 
acostumats a rebre molta informació: a vegades és tan 
horrorós no tenir informació, com tenir-ne massa, eh?, 
o tenir-la d’una manera inadequada.

Per tant, hauríem de vigilar molt i molt que a l’hora 
d’aplicar a la pràctica aquesta llei no estiguéssim sa-
turant d’alguna manera els canals, o fent encara més 
confusa l’accessibilitat i la comprensió d’una informa-
ció que normalment té una complexitat superior a la 
que és «comprensible» –entre cometes– en el dia a dia 
de la ciutadania.

Per tant, hem de buscar un equilibri entre el dret a sa-
ber i l’eficiència de l’Administració; que no se’ns men-
gi. Perquè al final també és cert que, a la pràctica..., és 
a dir, els casos que s’han descobert, o que malaurada-
ment hem comprovat que la regla de joc s’ha vulnerat, 
no ha estat amb els canals formals, sempre s’ha creat 
un canal informal, sempre s’ha creat un racó allà on 
no hi havia llum suficient i es podia desenvolupar una 
activitat que era il·lícita. Si creem un canal formal o 
dupliquem canals formals no necessàriament podem 
garantir aquesta transparència i aquesta eficàcia, i, en 
canvi, podem convertir en molt ineficaç la gestió dià-
ria. És una reflexió sobre l’aplicabilitat d’aquesta llei, 
que és tremendament ambiciosa, i sobre la qual hau-
rem de reflexionar quan es desenvolupi a nivell regla-
mentari.

I, per últim..., bé, hi ha alguna reflexió més, però, vaja, 
la més important, òbviament, és la que fa referència 
a les disposicions que atenyen els grups d’interès i el 
registre de grups d’interès, no? Aquí he sentit abans 
les respostes que donaven els sindicats i les preguntes 
que vostès els feien. I, efectivament, quan es llegeix 
des d’una organització patronal, com és Foment del 
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Treball, reconeguda en la disposició addicional sisena 
de l’Estatut dels treballadors, amb una funció legítima 
explícita, coneguda, pública, de defensa dels interes-
sos dels empresaris, jo no sé ben bé si estem parlant 
d’això o estem parlant d’una altra cosa. Sobretot quan 
vostès ja baixen al detall, a un article 50.2, i llavors 
es parla: «D’informació de la institució entre les seves 
activitats dels clients amb els quals treballen i de per-
cepcions econòmiques...» De què estem parlant aquí? 
És a dir, una institució com és una patronal recone-
guda com a més representativa, tota la seva tasca està 
orientada, justament, a la seva interrelació amb l’Ad-
ministració, té reconegudes públicament tasques, i de 
manera exclusiva, de representació institucional, que 
són participades per la mateixa Administració.

Per tant, poso l’alerta a aquesta gestió pràctica, a 
aquesta interpretació pràctica, del que es pretén amb 
aquest registre i amb aquesta informació d’uns grups 
d’interès, que no acaben de quedar clars.

Sentia abans el senyor Gallego dir: «Home, és que hi 
han plataformes civils que no sé si..., resulta que si les 
fem registrar com a grups d’interès, llavors no...» Mi-
ri, hi ha plataformes civils que, com vostès saben..., 
n’hi ha de moltes envergadures, però són capaces de 
canviar el destí de molta regulació i, si m’apuren, de 
lleis i de la història, si més no.

Per tant, home, siguem clars. Per petites que siguin 
aquestes organitzacions, si estan fent una interlocu-
ció amb l’Administració, del nivell que sigui, doncs, 
bé s’hauran de considerar com a grups d’interès, i bé 
s’haurà de conèixer si tenen fons públics o d’altre ti-
pus amb què estan dinamitzant o estan fent possible 
aquesta reivindicació. Jo no sóc d’aquest parer.

Per altra banda..., bé, respecte de la informació, de la 
part pública, de la part privada, en els grups d’interès. 
Mirin, jo crec que gairebé la major part de les institu-
cions patronals reconegudes com a més representati-
ves ja han fet un esforç, pel que els va i per l’exigència, 
jo diria, social, per redactar codis de bons governs, 
per comprometre’s a un exercici de transparència  
i, per descomptat, per a aquelles activitats que desen-
volupen amb fons públics, doncs, tenir les màximes 
justificacions. Un altre tema és, per exemple –que jo 
ho qüestiono–, el fet de dir qui són els nostres asso-
ciats, a nivell individual, i quina és la part que es re-
tribueix en una institució, amb una absoluta relació de 
privacitat i al marge de tota intervenció o participació 
pública. Jo això ho poso en dubte.

En general, aquestes tres qüestions. Les dues prèvies,  
diguem-ne, molt relacionades amb l’organització i 
amb aquesta macrogestió que s’haurà de fer a nivell de 
l’Administració, amb aquest equilibri entre eficiència i 
transparència de la mateixa Administració. I l’última, 
relacionada més directament amb els grups d’interès.

Una reflexió –que no és que no estigui recollida a 
la llei; sí que hi està recollida–, que també té a veu-
re..., està relacionada, òbviament, amb l’assumpte dels 
grups d’interès, és aquesta participació oberta i aquest 
bon govern, aquest govern obert, i el respecte als pro-
cessos d’informació pública i de compareixença... 
–perdó–, els processos de legítima audiència pública 

–no em sortia la paraula– i informació pública que de-
terminades organitzacions i col·lectius haurien de te-
nir garantits i respectats perquè no es difongui o no es 
dissolgui el seu interès legítim –ja dic, explícitament 
i públicament reconegut– en un procés de participa-
ció excessivament estès, que al final acabi, doncs, bé, 
diluint determinades opinions dels que estan directa-
ment afectats per una norma.

A partir d’aquí, també celebrar el principi general del 
bon govern, del diàleg permanent; que això es reivin-
diqui a través d’una llei, no?, que no estigui depenent 
de l’afinitat amb un govern o amb un altre, és sem-
pre una qüestió a defensar, i per descomptat que dó-
na qualitat democràtica i, segurament, èxit a la nor-
ma, perquè estarà més consensuada i serà més fàcil 
d’aplicar.

Fins aquí les meves observacions.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Cabañas.

Compareixença
d’una representació de Pimec amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon 
govern (tram. 353-00789/10)

Senyor Bahamonde.

Lluís Bahamonde Falcón (adjunt 
a presidència de Pimec)

Bé, bona tarda. En principi, agrair a la Mesa, als di-
putats, al Parlament, que han fet realitat posar sobre 
la taula una llei, que, des del nostre punt de vista, si-
gui benvinguda també, i des del punt de vista que jo 
represento, que son les pimes –unes 130.000 pimes a 
Catalunya, amb més de 140.000 autònoms que repre-
sentem–, doncs, la nostra posada en aquesta taula serà 
molt concreta.

En primer lloc, fer una referència al fet que aquí al 
Parlament, ja fa pràcticament un any –l’11 d’octubre 
de l’any passat– va haver-hi una jornada de cinc hores, 
en la qual vam ser convidats. Hi vam assistir, hi vam 
participar; va fer l’obertura de l’acte la molt honorable 
senyora Núria de Gispert, i es va tractar el tema de la 
transparència a la contractació pública.

Ja es va esmentar en aquell moment la proposta en 
marxa que hi havia d’una llei de transparència i de 
bon govern, que nosaltres donàvem per benvinguda. 
Per què? Perquè des de la nostra vessant com a petites 
empreses, que moltes vegades se’ns omple a tots la bo-
ca..., dic «moltes vegades» als titulars, que som el 99,9 
per cent de les empreses del país, que donem el 80 per 
cent de la força laboral, que donem ocupació, etcète-
ra; la realitat és que ens trobem amb unes mancances 
molt concretes.

Primera, l’accessibilitat en la licitació pública. Això és 
un fet. És a dir, en la ponència de l’any passat ja van 
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sortir casos concrets, que van esmentar juristes, de 
mancança, moltes vegades, de coneixement del fun-
cionari de l’aplicació de les lleis per a la licitació pú-
blica. Es va parlar també de licitacions que es feien de 
200.000 euros i es fraccionaven en 18.000 perquè po-
guessin ser atorgades a determinades empreses. Això 
ho vam viure en aquell acte de fa un any, que ho tinc 
aquí apuntat, i, a més, les persones que ho van dir, no?

Clar, estem ara davant d’una llei que, evidentment, 
nosaltres recolzem, com no pot ser d’una altra mane-
ra, per l’interès que representa per al teixit productiu i, 
sobretot, per a les pimes que jo represento en aquests 
moments. Jo també he de dir que jo no sóc advocat, 
sóc empresari, i la meva formació és en sanitat. La 
doctora Marina Geli em coneix perquè jo estava al fò-
rum d’una fundació que coneixem molt bé, la Funda-
ció DAU, i que els criteris i principis de transparència, 
doncs, estan verdaderament a disposició, no?

Dir que nosaltres, des de ja fa molts anys, des del prin-
cipi de Pimec, doncs, vam auditar els nostres comptes. 
Tenim uns principis de transparència, el codi ètic, per 
dir-ho d’alguna manera, ja fa molts anys, i que aquest 
codi ètic l’anem actualitzant cada any, perquè, evi-
dentment, les concurrències de les persones que for-
mem part dels comitès executius, o de la junta directi-
va, del comitè de direcció, etcètera..., doncs, per evitar 
el que vivim en aquests moments a l’entorn. Aques-
tes coses sempre són barreres i frens de les actuaci-
ons, que poden anar cap a determinats camins. Això 
és el que nosaltres preconitzem, i ja hem..., després 
d’aquesta reunió de l’any passat nosaltres vam enviar  
el nostre codi ètic, vam enviar propostes de com hau-
ria de ser, des de la nostra vessant, des de la nostra 
opinió –humil opinió–, una guia de transparència de 
la funció pública. Ho vam enviar a les persones que 
dirigien la reunió.

Nosaltres el que sí que entenem és que tota llei..., es-
tà ben feta, i els principis i de la manera en què està 
redactada, doncs..., l’aplaudim i diem que..., i, bé, la 
companya que està aquí a la taula, de Foment, ja ha fet 
una exposició dels punts que nosaltres, doncs, també 
hem revisat. Però sí que voldria fer molta incidència 
en el tema que no només es quedés aquesta mirada so-
bre els alts càrrecs i els mitjans càrrecs, sinó que tam-
bé el funcionari de peu tingui un coneixement clar de 
la seva actuació davant d’una nova llei de transparèn-
cia. Perquè moltes vegades amb el que ens trobem les 
pimes –les empreses petites– davant nostre no és un 
alt càrrec, sinó que ens trobem un funcionari, i aquest 
funcionari moltes vegades no té una guia d’actuació 
clara. És a dir, jo els posaré coses pràctiques, no?

Els principis nostres de transparència són molt ex-
haustius, són molt exigents, i tant és així que podem 
excloure –i, de fet, ja ho hem fet– determinades perso-
nes de la representativitat de l’entitat perquè en teníem 
dubtes; no dubtes que poguéssim..., sí, d’un càstig, et-
cètera, però sí que vèiem que no era correcte, no?

Després, també volíem destacar una cosa que entenem 
que pot crear certa confusió, des del nostre punt de 
vista. És a dir, quan es parla de sancions «leves, gra-
ves y muy graves», i es tipifica amb una sanció de sa-

lari, i es tipifica amb una sanció econòmica, nosaltres 
entenem que això hauria d’anar més relacionat amb el 
dol que es fa. És a dir, si per exemple hi ha una licita-
ció, o hi ha una qüestió que pot representar unes pèr-
dues importants, que parlem d’una sanció de sis mil 
euros o de sis-cents euros –des del meu punt de vista, 
eh?–..., quan realment el dol que es pot causar pot ser 
milionari, no? Això, diríem, seria una reflexió que po-
so sobre la taula i que els competeix a vostès, evident-
ment, no a nosaltres.

Després, també veiem que aquest accés a la informa-
ció –i també s’ha dit–..., que sigui pensant també en 
petit, és a dir, amb les pimes. És a dir, tots sabem que 
la gran empresa té unes estructures diferents, i la pi-
me..., i nosaltres, la Pimec, que els nostres socis, real-
ment, quan s’associen amb nosaltres és per trobar un 
partner que els ajudi en les seves tasques de recursos 
humans, desenvolupament, temes jurídics, etcètera, i 
també perquè els ajudem en la part documental, no? 
Aquesta part documental, si aquest portal de transpa-
rència, doncs, es pensa en petit també, no només en 
gran, ens pot facilitar molt l’activitat d’accessibilitat 
que moltes vegades hem de fer i que ens desborda bas-
tant a les patronals.

Per una altra banda, quan es parla d’una manera molt 
extensa a la Llei de transparència, i s’arriba fins al te-
ma fundacions, al tema entitats que reben subvencions 
–i això ho han dit abans els sindicats–, nosaltres vol-
dríem anar més enllà. I tenim un avantatge, des del 
punt de vista que tenim una fundació, que és la Fun-
dació Pimec social, que ja fa uns anys que funciona, 
i que és l’ànima de la nostra entitat. Veiem aquí to-
tes les problemàtiques i les misèries dels empresaris 
que es queden sense feina i els itineraris amb què els 
hem d’ajudar per aconseguir rehabilitar la seva vida. 
Això ens fa... Després, representem també amb la fun-
dació el sector social, el tercer sector social, que són 
aquelles entitats que donen treball..., i abans he men-
cionat la doctora Marina Geli, perquè ella ens va vi-
sitar a una fundació –que jo n’era el president llavors, 
no?, durant deu anys– de malalts mentals; que donà-
vem feina –i encara donem feina–, i en vam contractar 
cent-vuitanta més. I s’ha creat una empresa farmacèu-
tica, que és única al món, que dóna feina a esquizofrè-
nics i bipolars. O sigui, ho dic perquè ella és aquí; si 
no, no ho mencionaria. I la va visitar, no?

Clar, llavors això ens permet..., què és realment la 
transparència i les subvencions. És a dir, que si aques-
tes entitats que nosaltres tenim a la Fundació Pimec 
social donen feina i són rigoroses amb els recursos 
que reben..., perquè realment reben alguns recursos; 
els recursos que rep qualsevol empresa de treball 
protegit –és a dir, un percentatge del salari i...–; pe-
rò que generen recursos, i que també tenen les seves 
problemàtiques, i que realment són transparents, quan 
realment veiem al voltant nostre, avui dia, situacions 
d’entitats sense ànim de lucre en què els seus càrrecs 
directius assumeixen sous, no? Això nosaltres, des de 
la nostra vessant de Pimec, no ho podem entendre. Si 
hi ha un patronat d’una fundació que es presta a una 
labor voluntària i que hi dedica unes hores de la set-
mana, no entenem que puguin subrogar-se un sou; o 
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bé que es facin una nòmina i es dediquin a fer la feina, 
o... Però aquestes coses estan passant –estan passant–, 
i potser s’hi hauria de posar més la lupa. Perquè jo re-
cordo una vegada, quan vaig anar a la Generalitat a 
parlar de la fundació, per un tema dels permisos per  
a una planta de 7.500 metres, que està a la Zona Fran-
ca, doncs, em deien: «Mira, trobem una fundació que 
el seu president i la seva junta directiva no cobren.» 
I va dir: «Perquè m’ho dius, no?» I d’això els parlo de 
fa quatre anys, no de fa quinze ni vint, no? Això em va 
sorprendre. Tampoc vaig preguntar quines eren aque-
lles que tenien un sou assignat.

És a dir que..., diríem que aquesta Llei de transparèn-
cia, benvinguda sigui, «luz y taquígrafos». I els podria 
dir que, des del punt de vista d’empreses petites que 
ho passen malament, i que ho veiem més clarament 
a la fundació, doncs, serà una cosa benvinguda, sem-
pre que –i hi afegeixo un final– això tingui un segui-
ment. És a dir, entenem que es firmen molts acords, es 
firmen molts contractes, es firmen moltes lleis, però 
l’important és el seguiment i que ens hi deixin partici-
par, com fins ara; és a dir, que hi puguem dir la nostra. 
És a dir, que coneixent els casos com van, doncs, tam-
bé puguem dir-hi la nostra; és a dir, que no quedi tot 
en una formalitat que, a vegades, no dóna els resultats 
que la ciutadania ens demana.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Bahamonde. Per part dels grups par-
lamentaris, senyora Calvet, d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies. La part que he pogut escoltar..., els agraïm 
molt la seva aportació i, en tot cas, tractarem d’incor-
porar alguns suggeriments sobre la dificultat, segons 
m’han referit, d’aplicació de la norma.

Nosaltres no volem fer la llei per fer-la, volem fer la 
llei perquè realment sigui una eina útil i al servei de 
la ciutadania. És evident que hi ha un canvi de cultu-
ra organitzativa a l’Administració pública, que és una 
assignatura pendent històrica; si ho comparem amb 
el món nòrdic, la primera llei de transparència va ser 
la de Suècia, del segle xviii, i hem trigat molts segles 
nosaltres a arribar a fer la nostra. Per tant, estem par-
lant d’un canvi cultural que no es fa en dos dies. Lla-
vors, aquesta és una llei que volem que impregni la 
societat, que impregni els operadors socials, també les 
empreses, les persones sobretot, i que les organitzaci-
ons administratives puguin incorporar-la en la mesura 
del possible, evidentment abaratint costos, perquè no 
són temps de molts mitjans. Però també sabem que no 
es poden fer les coses sense mitjans.

Per tant, acollim aquestes valoracions. Ara també és 
el moment d’introduir, per via d’esmena, alguns dels 
suggeriments que altres compareixents –més tècnics, 
des del punt de vista jurídic– ens estan fent, i, en tot 
cas, sí que restem a la seva disposició per si en els 
propers dies, o amb posterioritat a l’hora de posar en 

pràctica la llei, vostès valoren la necessitat d’introduir 
algun tipus de suggeriment o d’incorporació de crite-
ris perquè a la pràctica sigui útil.

Només dir-los això i, en tot cas, restem a la seva dis-
posició.

El vicepresident

Gràcies, senyora Calvet. Per part del Grup Parlamen-
tari Socialista, senyor Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, president. Si, també agrair les aporta-
cions fetes pels dos compareixents. Penso que estem 
davant d’una norma important, una norma que posa 
els fonaments del que ha de ser una nova governan-
ça, un nou compromís del legislador públic, perquè 
òbviament, doncs, un dels temes que tenim sobre la 
taula és aquesta crisi de confiança entre la ciutadania 
i l’Administració en el seu conjunt, i també aquí hi en-
tren tot el que són les entitats, o els agents socials i 
econòmics.

Per tant, crec que és una norma, com hem dit abans, 
necessària, útil, i que ens ha de servir per millorar 
aquesta governança.

Jo només voldria fer una referència. És veritat que, se-
gurament, quan una norma neix, doncs, a vegades hi 
poden haver dificultats en la seva aplicació, al final, 
no?, però una llei es fa amb l’objectiu que realment es 
pugui aplicar correctament i n’obtinguem els objectius 
per als quals l’hem creat.

Per tant, com que han sortit algunes aportacions, al-
guna referència, alguns dubtes en relació amb el fet 
que hi pot haver alguna part que sigui difícil d’apli-
car, que ho podem arribar a entendre, voldria que..., 
sobretot la senyora Alba Cabañas, si ens pogués con-
cretar alguna qüestió concreta, algun apartat concret, 
perquè això ens pot ajudar a nosaltres a fer esmenes. 
La voluntat de les compareixences és que els grups 
parlamentaris escoltem les aportacions, i després això 
es pot canalitzar via esmenes, i això ens pot permetre 
millorar la norma.

Jo només els demanaria això: si són capaços d’intentar 
posar algun element sobre la taula d’aquells que s’han 
dit amb relació al fet que la seva aplicació pugui ser 
difícil de portar a terme i, per tant, que el no tinguem 
als objectius per als quals la norma ha estat creada.

Moltes gràcies, president.

El vicepresident

Gràcies, senyor Fernandez. Per part del Grup Parla-
mentari Popular, senyor Calbó.

Pere Calbó i Roca

Moltes gràcies. També agrair als dos compareixents 
les seves aportacions, i fer alguna referència, o alguna 
matisació, o alguna pregunta perquè em matisin algu-
na qüestió.
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Ha sortit la referència, que també ha sortit en l’ante-
rior compareixença, dels grups interès, o el registre de 
lobbys. Clar, aquí al final la discussió que vam man-
tenir, com he dit abans, era que inicialment es preveia 
per a aquelles entitats o organitzacions que cobraven 
un preu per fer l’activitat de representació d’uns inte-
ressos concrets. Finalment, la majoria de la ponència 
va treure aquest fet i, tal com està escrit –i ara ho re-
passava per tindre-ho fresc–, podem considerar que 
gairebé tot pot ser objecte d’inscripció en el registre, 
no? I, per tant, nosaltres tenim certs dubtes tal com ha 
estat redactat ara. I pel que han explicat, doncs, clar, 
és difícil de fer la delimitació, si no és que és clara-
ment una activitat retributiva, però llavors ja entenem 
clarament què és, perquè, si no, qualsevol cosa pot ser 
subjecte d’inscripció, no?

Vostès, que ara coneixen ja el text perfilat i definitiu i, 
per tant, saben més o menys les obligacions que, d’en-
trar en vigor la llei en els termes que està expressa-
da, serien d’aplicació a les seves entitats empresarials, 
vostès quina valoració fan de les obligacions que se’n 
desprenen? Vostès veuen que estan en una situació..., 
preparats per poder-hi donar compliment? Veuen difi-
cultats en algunes de concretes a l’hora de la pràctica? 
Veuen que potser es va més enllà del que seria raona-
ble? M’agradaria que poguessin precisar, en la mesura 
que vostès puguin, respecte a les seves pròpies organit-
zacions. I sabent ara..., perquè durant el procés d’ela-
boració de la ponència, doncs, anava variant, però ara 
ja sabent el text concret, com valoren aquesta qüestió?

Respecte al portal de la transparència. Una mica –el 
concepte, eh?, després veurem com tècnicament es pot 
articular–, és el concepte de «finestreta única», és a 
dir, en el sentit que el ciutadà tingui un punt on pugui 
accedir a tota la informació i no el fem anar buscant 
a diferents portals, a diferent informació, en base als 
seus interessos. Una mica, conceptualment, eh?, des-
prés s’ha de veure si es pot articular bé això, i tindre 
aquests efectes. Però el concepte és de dir: «Escolti, 
ciutadà, jo sé que tinc un punt que si jo vull saber al-
guna cosa d’una administració pública, directament 
en el portal, o perquè aquest portal em deriva a un al-
tre portal, –però des d’aquest mateix portal–, doncs, 
sé que la puc trobar, amb un cercador, amb una faci-
litat.» I, sobretot, amb un concepte que la llei..., i aquí 
la lletrada també hi ha fet molt d’èmfasi, que aquesta 
informació ha de ser una informació comprensible per 
al ciutadà, és a dir, no ha de ser una informació que 
s’aboqui, sinó que ha de ser una informació que sigui 
fàcilment comprensible pel conjunt de la ciutadania. 
Perquè aquest és el concepte del portal de la transpa-
rència, i potser dóna aquesta imatge de monstre que... 
Però, clar, si no, l’alternativa és que el ciutadà hagi 
d’anar buscant, «ara busco en un portal, ara busco en 
un altre», i al final no sé si és prou eficaç anar-lo deri-
vant a diferents daixò.

I acabaríem amb una qüestió més concreta de l’arti-
cle 3.3, que fa referència a l’obligació –com ho valoren 
vostès, eh?– de la publicitat, de les retribucions perce-
budes per càrrecs directius, en aquelles empreses que 
presten serveis públics a compte de l’Administració 
i que aquest volum d’activitat supera el 25 per cent. 

Creuen que aquest percentatge del 25 per cent és su-
ficient, o és a la baixa, o és a l’alça, en aquest sentit? 
Entre d’altres coses, perquè es dóna informació sensi-
ble al conjunt dels ciutadans, però sobretot al conjunt 
d’empresaris –la resta de competidors, en aquest sen-
tit, no? Llavors, com valoren vostès aquest límit del 25 
per cent en aquest sentit.

Gràcies, senyor president. I perdoni l’extensió.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa - Esquerra Unida, senyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí; gràcies, president. I agrair la compareixença del 
senyor Bahamonde i de la senyora Cabañas.

Jo volia començar per una reflexió, lligant-la a la que 
feia –que em sembla molt oportuna– la senyora Ca-
bañas: per desgràcia, amb aquesta llei de la transpa-
rència no evitarem la corrupció; que, segurament, se-
ria un dels objectius fonamentals. Sí que la farem més 
difícil, o sí que farem, doncs, que..., bé, està demos-
trat que en aquells estats, en aquells països, on hi ha 
lleis de la transparència que són efectives i que, per 
tant, són realitzables i avaluables, la sensació de cor-
rupció per part de la població és inferior a la d’altres 
països on no tenim ni tan sols aquestes lleis i, segu-
rament, en una societat on la corrupció, malaurada-
ment, s’ha convertit en una cosa gairebé estructural, 
i en molts ambients i, moltes vegades, fins i tot legis-
lades per part d’alguns, no? Tenim corrupció a la vi-
da política, però també hi ha corrupció a alts sindi-
cats, hi ha corrupció a les empreses privades, hi ha 
corrupció a la banca. Hem vist episodis de corrupció 
en moltes institucions, en molts organismes, i en dife-
rents àmbits transversals. I, per tant, doncs, aquesta jo 
crec que també és una reflexió necessària. Per desgrà-
cia, caldran altres tipus d’iniciatives, complementades 
amb la llei de la transparència, amb què aconseguim 
un objectiu que jo entenc que és compartit per tots els 
agents, que és el d’expulsar la corrupció de la nostra 
vida pública.

Dit això, hi ha tres elements que jo volia situar.

Un, és una pregunta molt concreta. En la seva inter-
venció anterior, em sembla que era el senyor Gallego, 
de Comissions Obreres, que deia que, segons el seu 
punt de vista, qualsevol institució o qualsevol organis-
me que rebés diners públics havia de fer públics tots  
els seus comptes, independentment que siguin només els  
comptes que vénen del diner públic. Jo volia saber qui-
na és, en aquest sentit, la valoració que fan els dos re-
presentants, de Pimec i de Foment del Treball.

Segon element, el portal de la transparència, que jo 
crec que és una peça clau de tota la llei de la transpa-
rència. Ja ho deia abans: una peça tècnica, però amb 
molt de contingut polític, perquè al final serà el que 
pugui suportar tota aquesta informació. Crec que té 
tres objectius fonamentals. El primer és el de la pu-
blicitat activa; és a dir, que sigui l’Administració qui 
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de forma proactiva publiqui tota aquesta informació. 
El segon –important–, ordenació i elaboració de la in-
formació, perquè de vegades hi ha qui es pensa que un 
portal de la transparència és anar abocant allà totes 
les dades que vénen, i aquestes dades han d’estar de 
forma ordenada, de forma elaborada, per tal que sigui 
comprensible per part de la ciutadania. I tercer, que 
també crec que és un element fonamental i un objectiu 
important d’aquest portal de la transparència, ha de 
ser el de la difusió del dret d’accés. És a dir, és un dret 
nou –per tant, l’hem de difondre entre la ciutadania–, 
i quan el ciutadà entri en el portal de la transparència 
adquirirà consciència de quins són els seus drets i, per 
tant, quines coses ens poden preguntar.

I, finalment, acabo amb el tema dels lobbys, perquè és 
veritat que ha generat debat també en el marc de la po-
nència. Nosaltres creiem que s’ha de determinar molt 
bé entre aquells grups que, si vostè vol, al darrere el 
que hi ha és un interès social, i en aquells grups que 
el que hi ha al darrere és un interès lucratiu –és a dir, 
un interès de benefici per part d’algú. No és el mateix 
que vingui una associació de veïns a reclamar-nos i 
es reuneixi amb tots els grups parlamentaris per re-
clamar-nos que el CAP del seu barri, o l’escola del 
seu barri, estigui en unes condicions dignes, que no 
pas que vingui un grup d’advocats, que treballen per 
a determinades empreses, a pressionar perquè una llei 
acabi decaient per una banda o per una altra. I, per 
tant, cal determinar i definir molt bé què és finalment 
un grup d’interès o un lobby.

El vicepresident

Gràcies, senyor Mena. Per part del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, senyor Font.

Antoni Font Renom

Gràcies, president. Gràcies, senyora Cabañas, senyor 
Bahamonde, en representació de Foment i de Pimec, 
respectivament. Bé, recollim els seus suggeriments, 
però sobretot recollim les seves preocupacions. De fet, 
també són les nostres, i prova d’això és que de molts 
dels problemes que han apuntat n’hem parlat, i n’hem 
parlat molt, durant els mesos que hem estat treballant 
aquesta llei, que, com deia la senyora Cabañas, és una 
llei oportuna, malgrat que arriba tard; però, bé, la te-
nim, i ara l’hem de desplegar. I això suposarà un rep-
te, i un repte complicat, complicat d’assolir.

Parlava del portal de la transparència, o de transpa-
rentar tots els portals. Ja ho ha contestat el senyor Cal-
bó, també anava en la mateixa línia. Hem apostat pel 
portal de la transparència, conscients del repte que 
suposa un portal d’aquestes dimensions: una finestra 
única que permeti a tots els ciutadans tenir-hi accés. 
Això suposarà un esforç ingent en recursos humans i 
en recursos econòmics perquè realment aquest portal 
sigui eficient.

També és veritat –i donem la raó a la senyora Ca-
bañas– que un excés d’informació ens pot portar a la 
desinformació. També ho vam debatre, també en vam 
parlar. La informació ha de ser clara, ha de ser entene-

dora, ha de ser precisa, perquè és que, si no, no servirà 
de gaire el que hi tinguem allà.

En relació amb el senyor Bahamonde, comentava que 
recolzen la llei per l’interès que hi poden tenir les pe-
tites i mitjanes empreses. Com he comentat abans, en 
la compareixença dels sindicats..., justament els co-
mentava el mateix que vostè mateix ens demanava. El 
funcionari, no l’alt càrrec, el funcionari que té contac-
te directe, en aquest cas, amb la pime, ha de ser una 
persona que estigui totalment predisposada i que pu-
gui entendre, pugui ajudar i acompanyar les peticions 
que es puguin fer. Hi estem totalment d’acord. Per ai-
xò hem demanat nosaltres als sindicats que col·laborin 
i ens ajudin –ens ajudin–, perquè és una tasca de tots, i 
entre ells, doncs, els treballadors de la funció pública.

I sí que ens agradaria, perquè m’ha agradat el concep-
te, que ens ampliés això del «pensar en petit». Serveix 
per a les empreses, per a les petites i mitjanes empre-
ses, però pensar en petit també serveix –i hem tingut 
en el debat de la ponència, doncs, moltes hores de tre-
ball i de discussió– per als milers i centenars d’ajun-
taments petits, que poden tenir tants o més problemes 
que pot tenir una petita i mitjana empresa a l’hora de 
complir amb les exigències que se’ls demanarà. Aju-
din-nos en això també. Perquè nosaltres sí que és ve-
ritat que ens vam bolcar molt també a l’hora de parlar 
amb el món local, però també ens interessaria saber, 
doncs, quines són les preocupacions que des de Fo-
ment, i sobretot des de Pimec, poden tenir en aquest 
aspecte.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Font. Per al torn de rèplica fem el ma-
teix ordre. Per tant, senyora Cabañas.

Alba Cabañas Varales

Moltes gràcies. Intento concretar, o anar molt ràpida-
ment, per poder arribar a respondre les qüestions que 
s’han plantejat.

Com a qüestió concreta, em demanava el senyor Fer-
nandez una concreció, un exemple de la complexitat, 
o de la..., a l’operativa. Bé, deixant de banda –que vos-
tès ho coneixen perfectament, no?– com és un proce-
diment, per exemple, d’aprovació d’una eina de pla-
nificació..., o sigui, es gestionen milers de planes, de 
documents, de versions, només d’una eina de planifi-
cació. Si a més hem de posar pel camí, doncs, totes les 
reunions que es poden haver tingut entremig amb tots 
els grups d’interès, totes les administracions... No ho 
sé... Clar, jo multiplico això per totes les eines de pla-
nificació, més tota l’activitat normativa, i, mirin, a mi 
se m’acut que això a la pràctica pot ser brutal –brutal. 
I, per descomptat, si per a una persona professional, 
que ens dediquem a la tasca, ja té una complexitat se-
guir tots els temes, m’imagino que per a un ciutadà 
que vulgui saber si al final la carretera li passarà per 
davant o no, vaja, haurà de comprar els serveis d’al-
gú que li sàpiga dir on pot trobar aquesta informació, 
perquè traduir-ho... Probablement, per a la gent del 
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carrer serà molt complicat, per arribar a la micro, mi-
cro microinformació. Per tant, aquest és un exemple.

Tornant al tema dels grups d’interès, doncs, jo els plan-
tejava això: l’article 52. És que jo..., potser és que no 
ho interpretem correctament, i això dels grups d’inte-
rès, primer, s’hauria de definir millor i clarificar qui és 
qui, i què fa. Però, clar, si vostès interpreten, des de la 
meva posició, no?: «Els declarants han d’informar les 
institucions de les seves activitats dels clients per als 
quals treballen i de les percepcions econòmiques que 
reben de les seves activitats.» Clar, vull dir, de tot? És 
a dir, vostès volen que cada trucada que fem amb l’Ad-
ministració, que només ens dediquem pràcticament 
a... Vull dir, què és, quin és l’abast exacte d’una infor-
mació o d’una transparència d’aquest tipus? Jo entenc 
que això necessita una acotació, perquè en organismes 
com els nostres això no té absolutament cap sentit.

Quan em demanava el senyor Calbó el tema del regis-
tre de lobbys, no?, o el tema del portal de la transpa-
rència, que deia que era un concepte equivalent al de 
la finestreta única. Bé, jo encara vull veure acabada 
la finestreta única, i que funcioni la finestreta única. 
Crec que és un gran objectiu que tenim com a socie-
tat, i que ja ens ajudaria molt en la transparència per a 
una part de les qüestions. Clar, si faig l’analogia..., jus-
tament aquesta analogia que vostè em fa per tranquil-
litzar-me, jo pateixo encara més. Jo entenc que hauria 
de ser una matriu inversa, on es poguessin, doncs, ai-
xò, clicar els processos oberts, o processos legislatius 
oberts, o de planificació, o d’organització de les con-
selleries que ja estan funcionant, o dels òrgans de go-
vern que ja estan funcionant. No m’imagino un altre 
portal, amb una altra càrrega d’informació duplicada, 
o triplicada, o extensa. El que m’imaginava era, doncs, 
això, no?, una mena de creuament de dades, que òb-
viament millorés l’accessibilitat. Però, senzillament, 
quan valoràvem aquesta norma, dèiem: «Bé, ara què 
es crearà de bell nou, a més del que ja existeix?» I se 
m’acut que hauria de ser aquesta matriu inversa més 
simplificada.

Quan em preguntava –crec que també ha estat el se-
nyor Calbó, del Grup Popular– sobre l’obligació de la 
publicitat de les accions amb retribució..., d’empreses, 
no?, amb més d’un 25 per cent de retribució. Miri, jo el 
tema del percentatge, no ho sé, això és una cosa molt 
relativa. Però, efectivament, per a aquella part... Jo 
continuo defensant que per a aquella part que rep fons 
públics, doncs, s’ha d’informar sobre la part pública. 
I per la part privada, s’ha de respectar la voluntarietat 
de l’organisme o de l’empresa, de donar informació. 
Jo entenc que l’exigència social demana transparèn-
cia, però la transparència tampoc té gaire sentit im-
posar-la, per allò que li deia, no?, al final, per la part 
privada, doncs, bé, es transparentarà allò que es vul-
gui transparentar. Jo crec que la societat va cap aquest 
procés, però el que s’ha de demanar és l’exigibilitat de 
la transparència per aquella part que és pública. I amb 
això crec que contesto una altra de les qüestions que 
m’han plantejat des d’Esquerra Unida.

El tema de la determinació. Vostè deia, senyor Mena, 
que no era el mateix una activitat d’interès social que 
una activitat d’interès..., o amb una vocació lucrativa. 

Jo crec que confon el concepte, no?, lucre amb l’inte-
rès. És a dir, per exemple, Foment del Treball Nacional 
té una vocació de desenvolupament socioeconòmic, 
dintre d’uns principis, que vostè els deu compartir o 
no, però és una activitat social, en tant que vol garan-
tir unes regles de mercat per al desenvolupament lliu-
re de les activitats empresarials, que alhora generaran 
ocupació i generaran benefici. Miri, això és una ocu-
pació social, eh? Òbviament, també ho és un conjunt 
de ciutadans, doncs, que, efectivament, coincideixen i, 
a més, s’organitzen, la qual cosa ja és extraordinària, 
per demanar que això es posi en condicions.

El que s’ha de fer és transparentar les dues situacions. 
Jo no crec que se n’hagi de posar una per davant de 
l’altra, sinó, bé, que es transparentin. Això és una or-
ganització legítima social, i l’altra també. I si hi ha un 
interès o una transacció lucrativa, que s’expliciti per 
la part pública quina és aquesta transacció lucrativa. 
Però jo no posaria, amb tot el respecte, una en posició 
d’inferioritat respecte de l’altra per aquest motiu. Crec 
que es confon la finalitat amb el fet que sigui o no re-
tribuïda.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora Cabañas. Senyor Bahamonde.

Lluís Bahamonde Falcón

Bé, alguna de les coses ja han sigut contestades, però 
sí que pararé atenció en allò que considerem nosaltres 
el nostre ADN com a entitat patronal.

S’ha parlat de retribució dels directius si reben sub-
venció. Per descomptat; hi estem totalment d’acord. 
Penso que..., a veure, és inacceptable que entitats que 
reben subvencions, i que moltes vegades el compte 
de pèrdues i guanys es soluciona amb una subvenció, 
no es miri amb cura què està cobrant l’equip direc-
tiu d’aquella entitat, sigui sense ànim de lucre o amb 
ànim de lucre. Aquesta, taxativament, és la nostra 
opinió.

Segona. Parlen de comptes auditats. Bé, nosaltres ja fa 
trenta i escaig d’anys que els auditem, no? Però l’au-
ditoria ha d’anar més enllà, no només ha d’auditar els 
comptes demostrant que es gasten els diners, sinó que 
els diners es gasten per a allò que és la missió de l’en-
titat. Nosaltres ens basem en principis de transparèn-
cia, que són els de la Fundació Lleialtat, que vostès 
saben que és una entitat sense ànim de lucre, inter-
nacional, que va més enllà del que és l’auditoria, que 
actua sobre si la missió..., si els recursos s’adapten a la 
missió que té l’empresa o l’entitat sense ànim de lucre, 
etcètera. Amb això nosaltres treballem..., clar, perquè 
traspassem allò que estem fent a la fundació, que tre-
ballem aquests principis a l’entitat, i això ho anem re-
visant periòdicament; si convé cada tres mesos o ca-
da sis mesos, és la meva funció, en aquest aspecte. En 
això jo estic molt determinat, impulsant aquest tema.

Penso que en els moments que estem no podem dema-
nar que els altres ho facin bé, si nosaltres tenim pot-
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ser algunes deficiències, o ineficiències, jo no diria per 
manca de voluntat, sinó ineficiències; parlem d’inefi-
ciències, no?

S’ha parlat també –no sé si ha sigut vostè, no me’n re-
cordo– que quan es reben diners públics..., nosaltres 
entenem que sí que hem de donar compte no només 
del diner públic, sinó per què hem utilitzat aquest di-
ner públic. És a dir, si a una patronal rebem diners per 
a formació, o per a representativitat social, doncs, hem 
de dir per a què aquests recursos s’han aplicat, i ser 
molt rigorosos en l’aplicació, en la definició i en l’ex-
plicitació d’aquells recursos, perquè són recursos pú-
blics, exactament igual que altres a qui exigim que si-
guin curosos amb el que representen.

Bé, hi ha un tema que a nosaltres sí que ens preocupa, 
perquè, clar, hem vist a la llei... Jo torno a dir que no 
sóc advocat, la meva funció és en el camp mèdic, en-
cara que avui en dia has de fer, davant d’una patronal 
–i fa ja gairebé trenta anys, amb diferents càrrecs–..., 
doncs, has de tenir una transversalitat, no?

Vostè ha parlat dels ajuntaments petits. Nosaltres cada 
any, ja des de fa uns quants anys, ens reunim periòdi-
cament amb tots els alcaldes de les comarques, i fem 
unes jornades, que en diem «jornades d’alcaldes», no? 
I llavors ens adonem que quan presentem les nostres 
propostes, de cara a presentar-les al Govern autonò-
mic o al Govern central, com fa uns mesos les vam 
presentar a Madrid, doncs, coincidim bastant amb les 
problemàtiques de gestió, per dir-ho d’alguna manera, 
de l’ajuntament petit. I en aquest aspecte moltes vega-
des, doncs, arribem a fer acords de col·laboració, sig-
nats i tal, per poder-nos ajudar en els temes de promo-
ció econòmica, en els temes de formació, etcètera, per 
intentar homogeneïtzar una miqueta els criteris d’apli-
cació dels recursos també, i que a nosaltres també, de 
cara als empresaris, ens pot anar bé.

Hi ha un tema que..., també parla, en un moment do-
nat, de la responsabilitat dels rectors d’universitat; 
també formen part de..., es parla dels rectors, no? A mi 
m’agradaria dir una cosa que potser no és al progra-
ma. Nosaltres ens queixem que manca la transferència 
de coneixement de les universitats a les pimes. I ho 
dic per experiència pròpia. A mi m’ha tocat..., quan hi 
va haver el seminari de Poblet, que es van reunir els 
rectors de tot Catalunya amb el meu president i altres 
patronals i altres entitats, a mi em va tocar..., no vaig 

assistir en aquella jornada, però sí que em va tocar, al 
Palau Macaya, al cap de sis mesos, fer l’avaluació de 
què s’havia fet, d’aquell decàleg de propostes de tras-
passar el coneixement i de la transferència del conei-
xement, perquè les pimes poguessin créixer i pogues-
sin utilitzar aquest coneixement per fer-se grans, no?, 
perquè si no, evidentment, no tindrem pimes grans, 
com tenen a Alemanya, que exporten el 50 per cent i 
creen ocupació.

Però, clar, quin és el problema? Que les tarifes d’entra-
da a la universitat per a una pime no són accessibles. 
Això ho vaig dir al Palau Macaya davant de tots els 
rectors. Jo vaig fer de hombre malo, perquè, clar, vaig 
dir que no s’havia fet res, que tot havia quedat en pro-
postes, però que aquestes propostes no s’havien mate-
rialitzat. I això que hi havia un acord també, no?, s’ha-
via firmat un acord de col·laboració. L’altre dia, en el 
curs universitari de la UIC, doncs, també es va parlar 
de com n’era d’important la transferència del coneixe-
ment a les pimes, perquè els manca el coneixement..., 
aquesta transparència, jo diria que també és transpa-
rència, perquè aquest coneixement existeix però no 
arriba a la pime. I si l’ha de pagar, no pot pagar-lo.

Hi han altres fórmules, que es fan en altres països, col-
laboratives amb la universitat, en què la universitat pot 
participar dels beneficis que pot crear, generar aquell 
emprenedor amb aquella aportació de coneixement. 
I, llavors, això..., es corren uns riscos, però aquell em-
prenedor pot tirar endavant.

És a dir, això ho dic perquè és una cosa que si no la 
dic, sincerament, em sentiria malament, perquè és 
transparència, també, en el fons, no?

El vicepresident

Molt bé, gràcies. Agraïm a la senyora Alba Cabañas 
i al senyor Lluís Bahamonde la seva compareixença. 
En tot cas, els grups queden a disposició per ampliar 
qualsevol tipus d’informació en el cas que ho reque-
reixin.

Aixequem la sessió fins al dia de demà.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de vuit del vespre i cinc 
minuts.
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