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XIV legislatura · cinquè període · sèrie C · número **** 

Comissió d’Afers Institucionals 

Sessió 32, dijous 2 de març de 2023 

Presidència de l’I. Sr. Jordi Terrades Santacreu 

Sessió 32 de la CAI 

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a ****. Presideix Jordi 

Terrades Santacreu, acompanyat de la vicepresidenta, Jordina Freixanet i Pardo, i 

del secretari, David Saldoni i de Tena. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís 

Palomares Amat. 

Hi són presents Cristòfol Gimeno Iglesias, Salvador Illa i Roca i Marta Moreta Rovira, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Josep M. Jové Lladó, Jordi Orobitg i Solé i 

Marta Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Albert Batet i Canadell, 

Glòria Freixa i Vilardell i Lluís Puig Gordi, pel G. P. de Junts per Catalunya; Joan 

Garriga Doménech, pel G. P. de VOX en Cataluña; Maria Dolors Sabater i Puig, pel 

G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Jéssica Albiach 

Satorres, pel G. P. d’En Comú Podem; Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. de 

Ciutadans, i Alejandro Fernández Álvarez, pel G. Mixt[membres comissió]. 

[Assisteix] a aquesta sessió [assistents]. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
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1. Procediment per a designar un membre del Consell de Garanties Estatutàries 

(tram. 287-00002/13). Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (Proposta 

de candidats: BOPC 501, 35). 

2. Procediment per a elegir membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 

la Informació Pública (tram. 284-00026/11). Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença. (Proposta de candidats: BOPC 488, 13; Proposta de candidats: 

BOPC 507, 5). 

3. Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, del 

9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no 

universitari (tram. 202-00052/13). Maria Vergés Pérez, Síndica de Conselh Generau 

d’Aran. Debat i votació proposta de dictamen (Text presentat: BOPC 430, 8; proposta 

de dictamen: BOPC 503, 3). 

El president 

Senyores diputades, senyors diputats, si els sembla bé, començaríem aquesta 

Comissió d’Afers Institucionals, que bàsicament serà per fer els hearings, tot i que al 

final hi ha una votació per a la proposició de llei de modificació de la disposició 

addicional de la llei d’aprenentatge de llengües de l’Aran.  

Si els sembla, tots vostès coneixen la mecànica dels hearings, serà deu minuts per 

a cada un dels compareixents i cada grup parlamentari podrà fer servir tres minuts 

per fer preguntes, que després seran respostes per les compareixents i els 

compareixents.  

Procediment per a designar un membre del Consell de Garanties 

Estatutàries  

287-00002/13 

Començaríem pel procediment per a designar un membre del Consell de Garanties 

Estatutàries, amb la senyora Maria Jesús Larios, que ja també coneix el mecanisme. 

Té aquí el cronòmetre per regular el seu temps. Sense més dilacions, té la paraula. 

Maria Jesús Larios 
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Moltes gràcies. Naturalment, vull començar la meva intervenció amb un agraïment a 

qui m’ha proposat i també a la comissió i als diputats i a les diputades presents per 

poder comparèixer i sotmetre’m, per tant, a la valoració de la idoneïtat per formar 

part eventualment del Consell de Garanties Estatutàries.  

A aquest respecte per part meva, la intervenció es cenyeix essencialment a 

l’exposició del currículum, del que crec que vostès en disposen. I a l’entorn d’aquesta 

exposició faré una reflexió sobre la meva trajectòria en el món acadèmic i a la 

transferència de recerca i coneixement a una institució de defensa de drets 

fonamentals com és el Síndic de Greuges i a l’activitat desenvolupada en aquesta 

institució.  

Un cop obtinguda la llicenciatura en Dret a la Universitat de Barcelona l’any 93, vaig 

incorporar-me al Departament de Dret Constitucional i de Ciència Política, 

inicialment com a professora…, com a becària i posteriorment com a professora, 

accedint al lloc de professora titular l’any 2004. Quan pensava en aquesta 

intervenció, he cregut important afegir un aspecte que no apareix en el currículum 

formal, però que en canvi és clau en el meu currículum acadèmic i també personal, 

doncs és quan vaig començar a decantar la meva trajectòria cap a la recerca i la 

investigació en l’àmbit del dret constitucional.  

Es tracta de l’experiència de realitzar tutories de classes pràctiques d’aquesta 

disciplina mentre cursava la carrera, en una iniciativa pionera dirigida pels professors 

Eliseo Aja i Enoch Albertí, els qui oferien una formació prèvia als estudiants 

seleccionats dels últims cursos perquè poguessin fer pràctiques de dret 

constitucional als alumnes dels primers cursos.  

Estàvem en un context d’una forta massificació de la carrera de Dret. Només hi havia 

la Universitat de Barcelona i a l’Autònoma i la iniciativa d’innovació docent volia 

apropar la docència a l’alumnat en grups reduïts i més participatius, i va tenir també 

un component formatiu molt important per als qui vam poder fer de tutors.  

Aquesta experiència, com he dit, va condicionar la meva trajectòria professional, que 

s’inicia l’any 93, com els he dit. Al respecte les meves línies d’investigació, han estat 

dedicades a les institucions constitucionals i estatutàries, específicament la institució 

parlamentària, i també als drets fonamentals i a les llibertats públiques.  
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El primer treball d’investigació va ser la tesina amb la que vaig obtenir el grau de 

llicenciatura que va versar sobre el grup mixt en els parlaments de les comunitats 

autònomes. Aquest treball em va permetre analitzar qüestions com l’estatut jurídic 

dels grups parlamentaris, analitzant normativa constitucional i parlamentària, i va ser 

publicat posteriorment com a article.  

Altres publicacions d’aquest període van recaure sobre el règim jurídic de canvi del 

grup parlamentari, on analitzava el contrast entre la forta posició i protagonisme que 

les formacions polítiques tenen en la vida política i parlamentària, d’una banda, i la 

seva impossibilitat d’incidir en possibles canvis de grups o situacions de 

transfuguisme per altra, donada la previsió en el text constitucional de la prohibició 

del mandat imperatiu més propi del parlamentarisme liberal i superada, segons el 

meu parer, per l’actual Estat democràtic.  

Seguint en l’àmbit de les institucions, la meva tesi doctoral la vaig dedicar a l’estudi 

de la participació ciutadana en l’elaboració de la llei i va ser dirigida pel professor 

Eliseo Aja. L’interès de la investigació era analitzar fins a quin punt a les democràcies 

actuals la participació ciutadana i el pluralisme polític i social es pot reforçar amb 

instruments complementaris a la participació representativa amb instruments de 

democràcia participativa.  

Per a la realització d’aquesta tesi doctoral, vaig fer una estada d’investigació a la 

Universitat de Heidelberg, Alemanya, sota la direcció del professor [# Reinhart 

Mussnuck 0:06:19]. L’estada d’investigació em va permetre estudiar a fons el 

sistema jurídic constitucional alemany i també conèixer com el Bundestag, la cambra 

baixa, havia incorporat en el procediment legislatiu les audiències públiques, a través 

de les quals les organitzacions socials podien tenir la seva veu en el procediment 

legislatiu, reforçant el pluralisme polític i la publicitat pròpia dels procediments 

parlamentaris. També vaig poder analitzar com està desenvolupada en aquest país 

la institució de la iniciativa legislativa popular, no a nivell federal, sinó als länder. En 

definitiva, ambdós instruments són mecanismes complementaris no substitutoris, 

propis de la democràcia representativa..., dels mateixos de la democràcia 

representativa. Aquesta tesi va ser publicada com a monografia del Congrés dels 

Diputats l’any 2003.  
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També he analitzat altres aspectes d’aquesta àrea, com el mateix procediment 

legislatiu. També vull esmentar la dedicació en els primers anys de recerca a 

l’estructura territorial de l’Estat, participant en seminaris i algunes edicions de 

l’informe de Comunitats Autònomes.  

L’altra línia d’investigació ha estat, com els deia, els drets fonamentals i les llibertats 

públiques, àmbit en el que, a més, la dedicació des de la recerca ha estat 

protagonista en la meva trajectòria des d’una institució de defensa de drets 

fonamentals com és l’ombudsman, garantia institucional dels drets reconeguda a 

nivell estatal a la Constitució i a Catalunya, l’Estatut d’Autonomia, com és el Síndic 

de Greuges de Catalunya. 

La línia d’investigació sobre drets la vaig iniciar en marc de projectes d’investigació 

i grups de recerca dirigits com el grup de recerca dels drets dels immigrants. I en 

aquesta etapa també vaig poder coordinar durant tres anys l’Anuari de la Immigració 

de la Fundació Jaume Bofill i participar en llibres col·lectius sobre la matèria.  

Com els deia, aquesta base teòrica i investigadora em va permetre desenvolupar 

línies específiques en el Síndic de Greuges de Catalunya. Especialment voldria 

remarcar l’impuls com a màxima responsable de l’àrea d’educació d’un instrument 

que ha estat cabdal per avançar en l’equitat educativa com és el pacte contra la 

segregació escolar.  

Vull també remarcar com l’anàlisi de les polítiques públiques d’infància, reflectida en 

els informes anuals sobre drets dels infants que he pogut dirigir, m’ha permès 

conjugar l’anàlisi jurídica dels drets amb les polítiques públiques que s’han d’articular 

per fer-los efectius.  

Igualment, durant la meva responsabilitat com adjunta a infants, he pogut dirigir 

informes extraordinaris, com ara sobre el dret dels migrants sense referents 

familiars, el dret a la salut mental infantil o juvenil o el dret a l’educació inclusiva, 

entre d’altres. Aquests informes han estat fruit d’un treball col·lectiu, en concret de 

l’àrea d’Infància del Síndic. Sota la meva direcció i coordinació, han estat presentats 

i debatuts en el marc del Parlament i hem pogut esdevenir instruments d’impuls i de 

control.  
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Prèviament, a finals de l’any 2004 al 2010, vaig dirigir també des del Síndic, l’Àrea 

d’Administració Pública de Relacions amb el Parlament. En aquest àmbit de 

responsabilitat, a banda de coordinar els informes anuals de la institució com a 

responsable de les relacions amb el Parlament, vaig tenir l’oportunitat de treballar en 

projectes de cooperació per a l’impuls de la figura de l’ombudsman als Balcans o en 

àmbits com el dret a l’accés a la informació pública i la bona administració. En aquest 

camp, per exemple, vaig impulsar i coordinar el primer Codi de bones pràctiques de 

la institució del Síndic.  

Exposades les grans línies de les dues etapes en les què he desenvolupat la meva 

trajectòria professional, recerca i activitat institucional, vull remarcar una influència 

produïda en un doble sentit. Com he dit, l’experiència investigadora em va permetre 

impulsar alguns estudis i iniciatives en el context institucional. A la seva vegada, la 

tasca des d’una institució de defensa de drets m’ha permès conèixer a fons les 

mancances reals dels drets, especialment els de caràcter social, en les persones 

que en són titulars.  

Els drets socials, aquells que han de procurar el benestar dels ciutadans, són 

mínims, imprescindibles per a l’exercici efectiu dels drets i especialment 

transcendents per a aquells que es troben en una situació de major vulnerabilitat. No 

obstant això, la majoria d’ordenaments jurídics contemporanis continuen apareixent 

com a drets febles, com a drets que el gaudi efectiu depèn del desenvolupament 

legal i de les polítiques públiques que es puguin dur a terme. D’aquesta manera, 

l’experiència al Síndic ha reforçat la meva convicció sobre la transcendència de 

disposar de garanties dels drets pel seu veritable exercici, juntament amb les 

polítiques públiques per fer-los efectius, així com la importància de les supervisions 

realitzades per institucions de defensa de drets i també des de la mateixa institució 

parlamentària. 

Per aquesta raó, crec fermament en la necessitat de desplegar els drets i les seves 

garanties, sobretot els de caràcter social, en la Carta dels drets que preveu l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya. Aquest desplegament podria donar lloc eventualment a 

una intervenció del Consell de Garanties Estatutàries que hauria de fer una 

interpretació conforme als drets fonamentals.  
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No vull finalitzar la meva intervenció sense reiterar que les institucions tenen una 

posició fonamental en la defensa dels drets de les persones, sobretot d’aquelles que, 

si no tenen darrere les institucions, la seva situació és encara més i més vulnerable. 

Aquesta ha estat una màxima en la meva trajectòria: Les institucions, el dret al servei 

de les persones.  

En aquest camí he pogut gaudir del mestratge d’un professor que creia fermament 

en el dret com a mecanisme de resolució de conflictes i millora de la vida de les 

persones i al que ja m’he referit anteriorment a aquesta exposició, Eliseo Aja, del 

que he pogut aprendre la seva manera d’entendre i aproximar-se al dret. 

Malauradament, ell va morir el passat estiu, però les seves ensenyances sobre 

l’organització territorial de l’Estat, els drets socials o els drets dels estrangers, entre 

moltes altres, quedaran com un llegat de valor incalculable en general i per a mi, 

com a persona.  

Moltes gràcies i a la seva disposició per les preguntes, aclariments que em vulguin 

plantejar. 

El president 

Gràcies, senyora Larios. Ara és el torn dels grups parlamentaris per un temps màxim 

de tres minuts per fer les preguntes que considerin oportunes. Comença el grup 

parlamentari socialista, té la paraula el diputat Gimeno. 

Cristòfol Gimeno Iglesias 

Moltes gràcies, president. Bon dia, diputades, diputats. Bé, benvinguda de nou, per 

dir-ho d’alguna manera, senyora Maria Jesús Larios, doncs aquí al Parlament. 

D’alguna manera, doncs agrair-li, doncs, tota l’explicació que ens ha fet d’aquest 

extens i contrastat i reconegut currículum.  

De fet, estem avui en aquesta comissió, doncs, per valorar la idoneïtat. És aquest 

tràmit que està establert i ens correspon, doncs, en aquesta Comissió d’Afers 

Institucionals doncs previ al Ple, doncs, en que esperem que sigui ratificada, doncs, 

com a membre del Consell de Garanties Estatutàries.  

Des del nostre grup parlamentari, doncs, l’hem proposat per... Entenem doncs, com 

dic, doncs que la idoneïtat està més que reconeguda i més que contrastada amb 
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tota aquesta..., llegint el seu currículum, doncs, un se’n dona compte sense donar-

hi massa voltes i a més a més, doncs també amb tota la seva explicació que ens ha 

fet avui.  

Vull posar en valor d’alguna manera aquesta referència que vostè ha fet en diferents 

moments d’aquesta seva etapa, doncs, en el Síndic de Greuges, en aquesta com a 

responsable de l’àrea d’Infància i totes aquestes polítiques que vostè ha liderat al 

Síndic de Greuges, que crec que han sigut referència, doncs en aquests últims anys, 

doncs per a moltes persones i que, en diferents moments, doncs l’hem tingut, 

insisteixo, com a referència.  

Per tant, des del nostre grup valorar doncs que, d’acord, que novament proposem 

doncs, una dona, en aquest cas en un òrgan, doncs, necessari de constituir. I, per 

tant, doncs res més, donar-li la benvinguda i desitjar-li molta sort i encerts en aquesta 

nova etapa. I, per tant, doncs, aquesta idoneïtat, com dic, està més que contrastada.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 

la diputada Freixa. 

Glòria Freixa i Vilardell 

Gràcies, president. Benvinguda, senyora Larios. Bé, de tot el que vostè ha exposat 

li..., també comparteixo amb vostè algunes de les coses que ha dit, perquè per 

l’etapa que veig que va cursar Dret a la facultat, crec que encara que no ens 

coneixíem, vam ser companyes i, per tant, la formació que ha hagut d’explicar 
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després l’entenc perfectament perquè d’allà vam sortir amb la lletra apresa i res més, 

perquè va ser una etapa on pràcticament no hi havia pràctiques ni teníem gaires 

possibilitats més que estudiar aquell text i punt. I, per tant, tota la formació que vostè 
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ha hagut de fer després, doncs, realment és el que ha fet que s’acabi de formar en 

tots els camps que vostè ha exposat.  

De tot el que diu, jo crec que s’ha de valorar especialment, doncs, l’etapa al Síndic 

de Greuges i en aquest paper que va tenir entre les relacions també amb el 

Parlament, que li va permetre conèixer de primera mà una part de la feina que 

segurament vostè haurà de fer ara. I després també, potser quan parlava del pacte 

de segregació escolar, la seva participació en ell, que són moltíssimes coses que ha 

explicat que crec que fa que el bagatge ens permeti veure que quan hagi d’aplicar a 

la pràctica, doncs, tot el que ens ha explicat, doncs n’és una coneixedora sobre el 

terreny de joc, jo crec que això és un plus per a la designació d’aquest càrrec.  

A banda d’això, doncs, agrair el consens que hi ha hagut amb la resta de forces 

parlamentàries, que al final aquest és el joc que ens permet en democràcia avançar 

i que, per tant, ha arribat a aquest consens també per la seva designació per aquest 

càrrec.  

I agrair també les paraules que ha fet servir quan parlava de les institucions com el 

pal de paller per tirar endavant els drets de les persones i el dret al servei de les 

persones. I crec que això és el que ha d’imperar, no?, la feina en una institució que 

al final és la nostra màxima garant de l’aplicació de tots aquests drets i que, per tant, 

és una feina que és aquí –vostè ho ha vist– moltes vegades, ha condicionat moltes 

de les coses que han sortit d’aquest Parlament, molta de la normativa que ha sortit 

d’aquest Parlament, que on vostès han tingut un paper rellevant i que pel bagatge i 

per tot el que ha explicat, entenem, doncs, que podrà fer perfectament.  

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de VOX, té la paraula el diputat 

Garriga.  

Joan Garriga Doménech 

Gràcies, president. Gràcies, senyora Larios. Desde VOX lo hemos dicho 

reiteradamente, nos parece una falta de respeto la existencia de este órgano 

consultivo, que no es vinculante. Siempre lo es, pero más este año, ¿no?, pues que 
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los trabajadores están pasando serias dificultades para llegar a fin de mes. Este 

órgano no sirve para nada –no lo va a reconocer– pero es consultivo no vinculante.  

Si algún día tenemos algún problema con la legalidad que se ajuste a derecho a 

alguna ley, pues acudiremos a los tribunales, en su caso al Tribunal Constitucional, 

como venimos haciendo en VOX durante cuarenta veces en los últimos años; y en 

Cataluña, en el Parlament de Catalunya, ocho veces. Y no nos ha hecho falta ir a 

ese Consell de Garanties Estatutàries, porque o algunos son juristas o somos 

diputados, o ya tenemos servicios jurídicos suficientes como para poder cuestionar 

la legalidad de una norma. Y no hace falta ir a consell tan carito que nos cuesta 

3.400.000 euros a los catalanes y no sirve para nada.  

Eso sí, sirve para hacer el consenso que decía la diputada de Junts de repartir sillas 

entre PSC, Esquerra y Junts. Al PSC, le tocan dos, ha colocado a alguien el en 

Tribunal Constitucional. Ahora usted es socialista, pues evidentemente le colocan 

aquí. Cabe destacar que el presupuesto de 3.400.000 euros, 1.200.000 es para altos 

cargos de este consejo. Una auténtica vergüenza.  

Usted tiene un buen currículum académico. Fuera de la academia, tampoco... Yo 

creo que ha trabajado en despachos privados y entonces siempre ha tenido sueldos 

públicos. Correcto, eso no es bueno ni malo y, en su caso, yo creo que tiene un buen 

currículum. Pero claro, también tiene algo que la inhabilita un poquito. Usted, desde 

2004, ha trabajado en el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo regional, cuando 

tenemos un defensor del pueblo de ámbito nacional, con competencias en todo el 

territorio. ¿Para qué tenemos el síndic? Más gasto para los catalanes, más robo para 

los catalanes. O sea, que a usted llevan los organismos prescindibles, ¿de verdad? 

Y usted es alto cargo, cobra más que el presidente del Gobierno de España, más 

que el presidente del Gobierno de la nación, 105.000 euros, cuando el Gobierno de 

España cobra 97.000. Bueno, si le parece justo, pues, adelante.  

Y tenía una misión, en el Síndic de Greuges, ¿no?, en el defensor del pueblo, que 

era defender los derechos de los niños y adolescentes y ha participado en asuntos 

relacionados con la escuela, defendiendo la inmersión lingüística –allí, el consenso 

con Esquerra y Junts– obligatoria en catalán. ¡Vaya por Dios! ¿O sea que la 

inmersión es un derecho de los niños? ¿La inmersión lingüística es un derecho? Esa 
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es mi primera pregunta. ¿La inmersión lingüística es un derecho? No, no es un 

derecho. El derecho sería poder estudiar en la lengua materna del niño, en la que 

subsidiariamente los padres escogiesen.  

Y, por supuesto, el derecho, el derecho, que garantizaremos nosotros cuando 

gobernemos es que se pueda aprender a leer y escribir en todo el territorio nacional 

en la nostra estimada llengua, que és l’espanyol, que tenim el català i l’espanyol. Y 

usted esto lo ha negado. Usted lo ha negado. Ha estado cobrando dinero para 

defender el derecho de los niños y no les ha dado el mínimo derecho a un chaval 

que en su casa tiene dificultades para aprender a leer y escribir y habla en español 

y es catalán como usted... 

El president 

Hauria d’acabar concretant les preguntes, perquè se li ha acabat el temps, diputat. 

Joan Garriga Doménech 

Usted le ha negado ese derecho. Entonces es una vergüenza que usted vaya a 

defender la legalidad de nadie cuando ha sido incapaz de defender este derecho tan 

fundamental como el poder escolarizar a un niño en Cataluña en su lengua materna, 

en este caso, el español.  

Gracias. 

El president 

En nom del Grup Parlamentari de En Comú Podem, té la paraula el diputat Gallego. 

Joan Carles Gallego i Herrera 

Bé, doncs bon dia. En la intervenció faré dos posicionaments, un amb relació a la 

persona candidata i una altra amb relació al procediment. Amb relació a la persona 

que es proposa i amb l’explicació que ha fet valorem, evidentment, positivament la 

idoneïtat tant pel currículum presentat com, sobretot, pel coneixement directe amb 

relació als drets de la infància i també tot el treball al voltant del pacte contra la 

segregació escolar, que evidència, diguéssim, la cristal·lització i la materialització 

del seu desenvolupament professional, del seu currículum, però també la capacitat 

i competència, però també, diguéssim, les habilitats personals per treballar, per 
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generar consensos, per crear, diguem-ne, d’alguna manera, unes conclusions 

d’abast social important, no?  

Per tant, creiem que pot dur perfectament a terme la responsabilitat pel qual se la 

proposa, tant per currículum com pel coneixement directe amb relació a l’experiència 

en aquests camps que he citat, que és el que hem conegut directament amb la feina 

feta en els darrers anys en la Sindicatura de Greuges.  

Dit això, i tenim un problema de base, diguéssim que és el procediment emprat per 

fer la proposta, perquè estem davant d’una proposta que neix viciada per un 

procediment que el que està fent és que monopolitza, per tres grups parlamentaris, 

la funció que correspondria al conjunt del Parlament. I això ha passat en aquest cas, 

com està passant en tots els casos de nomenaments institucionals que ha de fer el 

Parlament. Tres grups han monopolitzat i han deixat al marge, diguem-ne, la resta 

del Parlament, amb el qual també estan limitant la funció del Parlament.  

És per això que, igual que hem fet amb altres propostes, que han portat aquests tres 

grups, en aquest sentit, votarem que no a la proposta, fonamentalment pel caràcter 

procedimental, en cap cas, diguéssim, pel que fa a la persona, que considerem que 

té tota la idoneïtat i totes les capacitats per dur a terme la responsabilitat que se li 

planteja. I, en tot cas, seguirem treballant i col·laborant amb la persona en el futur, 

malgrat que per la qüestió procedimental ens veiem obligats a votar-hi en contra.  

Gràcies. 

El president 

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, ara sí, té la paraula el diputat Nacho 

Martín. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Gràcies, senyora Larios, per les seves explicacions. Intentaré ser 

breu i cenyir-me al temps que ens han donat. Però sí que és veritat que m’agradaria, 

des del respecte personal que lògicament tinc per la seva persona, fer una crítica a 

dos aspectes de la seva candidatura.  

El primer, que prové d’una degradació institucional que és un acord per lots, un acord 

per lots com es fa en altres institucions de l’Estat i el Consell de Garanties 
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Estatutàries és una institució lògicament d’Espanya, de l’Estat i, per tant, forma part 

d’aquesta lògica perversa de repartir-se el poder en lots. Uns proposen uns 

candidats, altres en aquest cas el PSC, altres Junts per Catalunya i Esquerra 

proposen uns altres. I diguem-ne que tot ha d’acabar configurant un espai, un clima 

d’entesa per uns objectius a parer meu, en molts aspectes certament perjudicials per 

a la ciutadania de Catalunya.  

La seva candidatura és una candidatura que prové del PSC i, en aquest cas, per mi, 

bé viciada d’origen. I aquesta és la segona crítica, que és que vostè ha manifestat 

obertament la seva posició favorable a l’exclusió de la llengua espanyola com a 

llengua vehicular a les escoles catalanes, amb un sistema dit d’immersió lingüística 

que és obertament inconstitucional. I vostè, que ha estat molts anys treballant 

suposadament en la defensa dels drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya, ara, 

si és finalment nomenada membre del Consell de Garanties Estatutàries, haurà de 

fer o de garantir aquest dret que tenim els ciutadans de Catalunya o hauríem de tenir 

reconegut escolaritzar els nostres fills en les nostres dues llengües o les dues 

llengües pròpies dels ciutadans de Catalunya, que són el català i el castellà.  

Vostè s’ha manifestat, hi insisteixo, manifestament en contra d’aquesta possibilitat i, 

per tant, no crec que sigui una persona idònia. No crec que sigui una figura idònia 

per garantir els drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya. Per tant, la seva 

candidatura, en la mesura que vostè forma part d’aquesta hegemonia cultural, 

entre..., per dir-ho en termes gramscians, entre els partits d’esquerra i els partits 

nacionalistes de Catalunya, que el que pretenen bàsicament és anorrear un dret que 

tenim els ciutadans de Catalunya a educar els nostres fills en català i en castellà. 

Considerem que la seva candidatura, doncs, no és idònia, no és òptima, ni molt 

menys, per preservar els drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya i, per tant, en 

el moment que correspongui, votarem en contra d’aquesta designació.  

Gràcies, president. Gràcies, senyora Larios. 

El president 

Gràcies, diputat. Per fixar..., per fer les preguntes per part del Grup Mixt, té la paraula 

el diputat Alejandro Fernández. 

Alejandro Fernández Álvarez 
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Moltíssimes gràcies, president. Sumar-nos, evidentment, a les paraules de 

benvinguda i d’agraïment a les seves explicacions, senyora Larios, i també sumar-

me a una reflexió que fa un moment el senyor Martín Blanco plantejava: respecte 

absolut a la seva trajectòria personal i acadèmica. Això que quedi claríssim. Però, 

efectivament, vostè s’ha manifestat a favor de la immersió obligatòria, i té vostè dret 

a manifestar-se públicament a favor de la immersió obligatòria? I tant que sí. Això 

tampoc no ho dubta ningú.  

Però no avaluem el seu dret a la llibertat d’expressió, que no nega a ningú, sinó la 

seva idoneïtat per formar part del Consell de Garanties Estatutàries. I des d’aquest 

punt de vista, nosaltres entenem que les persones idònies han de tenir una 

trajectòria d’escrupolós respecte a les resolucions judicials. I parlo també de 

respecte retòric. Jo..., tampoc no posem en dubte que vostè no hagi respectat les 

resolucions judicials, també que quedi clar.  

I des d’aquest punt de vista, és evident que. Les sentencies judicials de manera 

reiterada, no només el Constitucional, sinó també el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya o el Tribunal Suprem, el que defineixen és un model de conjunció 

lingüística i descarten claríssima i rotundament el model d’immersió obligatòria. I és 

aquest fet, aquesta manca d’escrupolós respecte en les seves declaracions sobre 

aquestes sentències judicials i sobre el model lingüístic que a nosaltres ens fa dubtar 

de la seva idoneïtat i, en conseqüència, quan arribi el moment també, nosaltres 

votarem en contra. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. I ara és el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té 

la paraula la diputada Freixanet. 

Jordina Freixanet i Pardo 

Gràcies, president. Gràcies, senyora Larios. En aquesta legislatura al Parlament de 

Catalunya hem estat capaços de desbloquejar el nomenament de molts dels 

organismes estatutaris. Hem renovat la Sindicatura de Comptes, el Síndic de 

Greuges, la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, també 
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el Consell de Garanties Estatutàries. I crec que hem de ser capaços de reconèixer 

els mèrits de tothom a l’hora de fer-ho.  

Esquerra, com a partit de govern, ha treballat per teixir consensos i acords que 

permetin desbloquejar aquesta situació de paràlisi que afectava durant massa temps 

les institucions de govern de Catalunya. Però també ho hem pogut fer gràcies a 

l’acord de Junts per Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya, que s’han 

obert a la voluntat d’arribar a grans consensos per renovar les institucions del país. 

I creiem que això contrasta amb l’anterior legislatura que aquests òrgans 

continuaven bloquejats i també contrasta amb la situació de l’Estat espanyol, on el 

Consell General del Poder Judicial porta avui 1.487 dies sense renovar-se.  

I el factor que explica aquesta situació de bloqueig és el mateix, l’apropiació de les 

institucions per defensar una part de l’espanyolisme més identitari i més excloent. I 

és que són aquells que s’omplen la boca sobre la llei, la separació de poders i les 

institucions els que subverteixen constantment pel seu propi interès.  

I ara tenim un altre exemple. La senyora Laura Díez, que el PSC va proposar al 

Consell de Garanties Estatutàries, ha estat escollida membre del Tribunal 

Constitucional i, consegüentment, hem de procedir a la seva substitució i el PSC ens 

proposa una candidata que s’adequa als requisits que els membres del Consell de 

Garanties Estatutàries han de complir. Per tant, compti amb el nostre total suport. La 

senyora Maria Jesús Larios és doctora en Dret per la UB, professora titular de Dret 

Constitucional i té una llarga trajectòria en la Sindicatura de Greuges, on ha exercit 

d’adjunta en la defensa dels drets dels infants i dels adolescents. Un perfil que 

s’adequa més que sobradament als requisits necessaris per ser membres del 

Consell de Garanties Estatutàries 

 

Fitxer 32CAI3 

 

i que continua garantint que el Consell compleixi en les seves funcions 

independència, rigor i a la vegada pluralitat ideològica en la societat catalana. I això 

últim no és menor, perquè si les institucions judicials han d’actuar de forma 
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independent, però no vol dir que hagin de romandre aïllades a la societat, sinó que 

han de ser un fidel reflex d’aquesta. I això ha..., contrasta també aquestes 

institucions que li feia referència, que queden desconnectades i ideologitzades i es 

parapeten en les institucions per exercir un poder, encara que sigui en evident frau 

de llei.  

I en aquest sentit, em permetran fer notar que no podem deixar de dir que la senyora 

Laura Díez ha estat recusada pel Tribunal Constitucional a l’hora de dictaminar sobre 

el català a les aules, de la mateixa manera que ho va fer el senyor Pérez Tremps, 

que va ser recusat a l’hora de decidir sobre l’Estatut de Catalunya. En canvi, sembla 

impossible que el senyor Enrique Arnaldo, un conferenciant habitual de les FAES, 

es recusés a l’hora de decidir sobre el recurs d’empara d’Oriol Junqueras.  

Nosaltres ens volem allunyar al més possible d’aquest model per a Catalunya. No el 

volem. I, per això, tornant a l’assumpte que avui ens preocupa, aquesta candidata 

que proposa el PSC passa avui a ser una candidata del Parlament de Catalunya i 

compti amb el nostre suport. Tota la sort i tots els encerts en aquesta nova etapa. 

El president 

Gràcies, diputada. Per respondre les preguntes que li han formulat té, de nou, un 

temps de deu minuts. 

Maria Jesús Larios 

Bé, molt bé. Moltíssimes gràcies a totes les intervencions, totes les paraules de 

reconeixement del currículum, tant acadèmic com en la trajectòria a una institució de 

defensa dels drets com és el Síndic de Greuges de Catalunya. També els 

plantejaments naturalment legítims que qüestionaven algunes de les qüestions que 

hem pogut veure o en el meu currículum o la meva trajectòria en la institució del 

Síndic.  

Com que molts de vostès han fet esment, faré una resposta general, si els sembla, 

a la trajectòria del Síndic, una institució que m’estimo molt i que crec que és una 

institució en la que he desenvolupat molts anys de la meva vida i he defensat, com 

els deia en la meva primera intervenció, al màxim els drets als serveis a les persones. 

És un tema que, aprofitant aquesta compareixença, que potser té un punt més 
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personal, doncs, crec que és un àmbit on, els deia en la primera intervenció, moltes 

vegades els drets estan reconeguts, però quan entres a fons en les polítiques 

públiques veus que les..., fins i tot els drets que estan..., no?, em ve al cap, la renda 

garantida de ciutadania o projectes que són molt importants i estructurals per 

defensar drets, moltes vegades no arriben a aquells que són més vulnerables, 

perquè aquestes polítiques públiques moltes vegades no estan dissenyades per a 

aquell, diguem-ne, reducte de la nostra societat més, més, més vulnerable i que no 

accedeix a drets.  

Hem vist, o sigui, m’he dedicat també abans de la meva trajectòria en el Síndic i 

també en el Síndic, als drets d’aquells que venen d’altres països a desenvolupar la 

seva vida a Catalunya o a Espanya, amb la finalitat d’accedir a aquells drets que 

estan més garantits que en els seus països. I moltes vegades es troben aquestes 

traves, aquestes traves de que el disseny de les polítiques no està pensada per a 

aquells que són més vulnerables.  

I sabem que tenen la paradoxa de que en l’àmbit occidental o la Unió Europea 

necessita aquestes persones per poder treballar i quan arriben aquí han de passar 

per llargues trajectòries sense poder tenir accés a tots els drets, perquè han de 

passar per una etapa de molta precarietat i que a vegades els situa, doncs, al límit 

de l’explotació, en el sentit de que no tenen tots els drets reconeguts i després no 

tenen accés a aquelles prestacions bàsiques que estan, en principi, pensades per a 

aquells que són més vulnerables. I en l’àmbit de la infància i l’adolescència, doncs, 

és un tema que també d’alguna manera hem vist com es produeix de manera moltes 

vegades especialment crua amb vulneracions de drets en aquest àmbit.  

Per tant, com deia en la primera intervenció, les institucions estem, estan al servei 

de les persones i, per tant, això, com que estic en aquest Parlament i he presentat 

molts informes de molts àmbits on s’han plantejat aquestes mancances i aquestes 

necessitats, doncs, aprofito per remarcar aquesta trajectòria que pràcticament tots 

vostès, doncs, han remarcat.  

Pel que fa als temes que es plantegen d’alguns grups respecte als drets dels infants, 

els drets lingüístics als infants i adolescents. També com és un punt de personal 

aquesta compareixença, els diré que la meva llengua materna és el castellà. La 
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meva família és tota andalusa i, per tant, és una llengua que m’estimo i no només 

m’estimo, jo crec que m’expresso millor, perquè la llengua materna és un punt que 

segurament no té a veure amb la possessió, però els ho dic amb tot el respecte. Per 

tant, que és una llengua que m’estimo i és la meva llengua materna.  

A partir d’aquí, no entrarem perquè no és el moment, a més, hem pogut debatre amb 

alguns dels diputats en altres compareixences, la política lingüística, les lleis de 

política lingüística que s’han aprovat al llarg de tots aquests anys han estat, a grans 

trets, considerades constitucionals tant pel Tribunal Constitucional com recentment 

pel Consell de Garanties Estatutàries, les darreres reformes plantejades, que 

d’alguna manera reconeixen, doncs, el català i el castellà com a d’ús curricular i 

educatiu i, per tant, pretenen millorar el que seria…, el que jo…, és la meva 

especialitat i al que m’he dedicat molts anys de la meva professional, és els drets, 

en aquest cas, dels infants i adolescents.  

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya el que imposa a tots, a totes les institucions, que 

després poden haver desplegaments en un sentit o en un altre, és una obligació de 

resultat. És que els infants i adolescents a Catalunya, quan acaben l’etapa 

d’escolarització obligatòria, tinguin coneixement d’ambdues llengües oficials i, per 

tant, en aquest sentit, el que s’ha de fer per part de les institucions legítimament amb 

desenvolupaments diversos que hi poden haver, és establir complir aquesta 

obligació de resultat, complir aquesta obligació de resultat en polítiques 

lingüístiques, com hi ha aquesta present la llei de política lingüística, la llei d’educació 

de Catalunya que pivota a l’entorn dels projectes lingüístics. I hi ha, per exemple, 

també un dels informes darrers presentats a l’etapa del Síndic, que posaven de 

manifest com als projectes lingüístics dels centres, precisament per garantir drets, 

han d’adaptar-se a la realitat sociolingüística de l’entorn i això moltes vegades no és 

així.  

És a dir, ens trobàvem en el mateix informe que moltes vegades posaven que els 

indrets on... Això, què vol dir? Que els indrets on la presència d’algunes llengües 

oficials és més baixa els projectes lingüístics han de procurar, doncs, compensar 

aquesta mancança per garantir igualtat d’oportunitats, per garantir competències 

lingüístiques, per garantir allò que ens diu l’Estatut, és a dir, l’obligació de resultat 
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que imposa els poders públics que quan acaben l’etapa d’escolarització obligatòria 

dominin ambdues llengües.  

Res més. Entenc també, doncs, les diverses plantejaments que hi puguin haver al 

respecte, però estem parlant de drets i, en aquest sentit, doncs crec que la normativa 

garanteix els drets, fins i tot moltes vegades, doncs, són les polítiques les que han 

de procurar una major garantia.  

Res més. Jo crec que no m’he deixat cap qüestió per respondre. De nou, moltes 

gràcies per la proposta, per escoltar-me, per les preguntes. I si finalment el 

Parlament resulta que em vota com a membre del Consell de Garanties Estatutàries, 

em comprometo, com he fet al llarg de tota la meva trajectòria, a fer la meva tasca 

amb independència, amb dedicació, amb rigor i amb totes les capacitats que pugui 

aplicar.  

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyora Larios.  

Procediment per a elegir membres de la Comissió de Garantia del 

Dret d’Accés a la Informació Pública  

284-00026/11 

Ara, un cop hagi deixat la Mesa, començarem amb les compareixences per elegir 

els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública i 

començarem amb la senyora Mercè Aymarich. 

(Pausa llarga.) 

Si els sembla, començaríem aquesta compareixença de la senyora Mercè Aymerich, 

que he vist que he assistit a tota la resta de la compareixença, ja sap el mecanisme 

d’aquesta comissió. Quan vulgui té la paraula. Aquí davant té el cronòmetre per 

poder controlar el seu temps. 

Mercè Aymerich Boltà 
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Gràcies. Bon dia. Comparec avui davant d’aquesta comissió parlamentària perquè 

puguin avaluar la meva idoneïtat per ser membre de la Comissió de Garantia del 

Dret d’Accés a la Informació Pública. Ho faig amb tot el respecte, conscient de la 

gran responsabilitat que se m’atorga si aquesta comissió m’avalua com a idònia i, 

finalment, el plenari del Parlament així ho aprova, amb el compromís de complir amb 

les funcions encomanades amb imparcialitat i independència.  

És per mi un repte personal i professional que afronto amb molta il·lusió i espero 

poder aportar el meu coneixement i la meva experiència en l’àmbit dels arxius i la 

gestió documental. Seria també un honor ser la primera arxivera a assolir aquest 

càrrec i ho assumeixo amb un gran respecte vers a la professió i, com no pot ser 

d’una altra manera, vers a la ciutadania.  

Els membres que siguin nomenats per aquesta nova etapa de la GAIP es trobaran 

amb una comissió consolidada i amb el reconeixement de la feina ben feta fins ara. 

Els professionals de l’arxivística i jo mateixa sempre hem defensat que s’ha 

d’impulsar l’accés a la informació i que aquest accés ha de ser fàcil, comprensible, 

reutilitzable, íntegre i original. I és sota aquest prisma que defensem i defenso que 

la transparència requereix del sistema de gestió documental. Les seves eines i 

instruments fan possible el control dels documents i de la informació, el seu contingut 

i les dades des del moment de la creació i durant tot el seu cicle de vida.  

Així doncs, entenem que el sistema de gestió documental d’una organització és la 

clau de volta per a la gestió de la transparència i garantir el dret d’accés a la 

informació amb totes les garanties, tenint en compte la col·lisió dels drets que es pot 

produir. Per tant, la complexitat de la gestió documental va més enllà de la gestió 

dels documents i de les dades i, en aquest sentit, la presència en el disseny dels 

processos dels professionals de l’arxivística facilita que aquests s’analitzin de forma 

transversal, tenint en compte ítems necessaris, com són les dades de caràcter 

personal, les seves característiques, la traçabilitat i l’avaluació amb l’objectiu de 

resoldre i definir el recorregut final de la informació amb tota la seguretat.  

No la podem entendre, la gestió documental i l’arxivística, com un element finalista 

del sistema d’informació, tot el contrari. No hi ha accés sense gestió de documents. 

No hi ha transparència sense gestió documental. Sense classificar, ordenar, avaluar 
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i arxivar correctament la informació, els documents o les dades i implementar un 

sistema efectiu de gestió documental difícilment es pot complir de manera eficient i 

eficaç les obligacions de transparència. I de tot això me n’he fet un fart.  

Tots vostès tenen la meva trajectòria en el currículum. Em vaig llicenciar en 

Geografia i Història l’any 1992. Soc arxivera i tècnica de gestió de documents. M’he 

format àmpliament en aquest àmbit mitjançant graduat, postgrau, cursos i tallers. He 

participat en seminaris i congressos relacionats en la matèria i, per tant, el meu 

currículum s’ajusta al que estableix l’article 40.3 de la llei de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern.  

Treballo en l’àmbit de l’administració local i soc vocal de la Comissió Nacional 

d’Accés, Avaluació i Tria Documental, la CNAATD. A l’administració on treballo, he 

creat i he impulsat el sistema de gestió documental. He format el personal i he 

treballat amb protocols, instruccions i normativa relacionada en aquest àmbit. He 

participat en grups de treball de la CNAATD per avaluar la documentació i la 

informació, concretament la que genera la Policia Local i la gestió de recursos 

humans. 
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i actualment coordino un grup de treball per avaluar la documentació que es genera 

en l'àmbit de la seguretat pública i emergències.  

I és justament aquesta comissió, la CNAATD, la que m'ha permès intervenir en la 

decisió que afecta l'accés i la disposició final de la informació a nivell de Catalunya. 

És de justícia posar en valor la feina de la CNAATD, que amb més de mil taules 

d'accés i avaluació documental i amb trenta anys d'experiència, estableix el període 

de conservació dels documents i de les dades de les administracions públiques a 

Catalunya i el seu règim general d’accés. Les TAAD són disposicions normatives i 

un instrument útil per dissenyar i implementar polítiques d’accés a la informació.  

La vinculació del sistema de gestió documental a les TAAD facilita l’exercici del dret 

d’accés a la informació pública, tant per a la ciutadania, vinculant el catàleg de 
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serveis amb el catàleg de processos i informant anticipadament dels criteris d’accés 

i disposició de la documentació a partir de les TAAD, com per qui ha de gestionar 

aquest dret d’accés. L’anàlisi de les funcions i les activitats de l’organització ens 

permet classificar la informació a partir de sèries documentals i el procés d’avaluació 

d’aquestes sèries, amb una tendència clara cap a l’avaluació transversal, i ens 

permet establir pautes d’actuació amb relació al dret d’accés i identificar el període 

de retenció i disposició dels documents amb criteris de legalitat i objectivitat. 

I això es fa a partir d’un treball previ d’anàlisi de la documentació, de les funcions, 

del context i de la procedència de la informació. A través d’aquest procés es regula 

i es justifica la conservació permanent, la conservació parcial i l’eliminació de la 

documentació pública i, per tant, aquesta ha de tenir les màximes garanties. 

L’avaluació s’ha de veure com una eina bàsica des de la perspectiva de la 

transparència.  

No seria just acabar aquesta intervenció sense reconèixer la persistent tasca de 

l’associació, de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i Gestió de Documents 

de Catalunya, que va fer prèviament a l’aprovació d’aquesta llei perquè s’inclogués 

la figura de l’arxiver tècnic de gestió documental entre els membres de la GAIP en 

reconeixement a l’exercici del dret d’accés que aquests professionals fem i fèiem 

des de molt abans de la llei de transparència.  

Reconèixer i agrair la insistència i exigència d’aquesta associació professional 

davant dels grups parlamentaris perquè es donés compliment al que estableix 

l’article 40 de la llei. Donar les gràcies sincerament als impulsors de la meva 

candidatura. Agrair la confiança al grup parlamentari proposant i agrair a aquesta 

comissió haver-me donat l’oportunitat de presentar-me i defensar la meva idoneïtat.  

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies. Ara és el torn de grups parlamentaris. Per començar, té la paraula el 

diputat Gimeno en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Cristòfol Gimeno Iglesias 
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Gràcies, president. Bé, benvinguda també, senyora Aymerich, en aquesta comissió, 

en aquesta compareixença per explicar-nos el seu currículum. I d’alguna manera, 

doncs bé, el primer que vull fer des del nostre grup és valorar, doncs, aquest acord 

que hi ha hagut ampli dels tres grups parlamentaris per fer aquesta proposta 

conjunta d’aquests cinc membres a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública.  

Aquesta comissió, que de fet ja li tocava, doncs fer la renovació doncs que avui 

proposem, que avui fem aquest primer pas, doncs aquí a la Comissió d’Afers 

Institucionals i que en el Ple següent s’acabarà de nomenar per part del Parlament. 

Però tocava des del 2017, si no m’erro, doncs només hi havia..., quedaven un parell 

de membres i tocava fer, doncs aquesta renovació ja des de fa molt de temps.  

I amb la seva explicació, crec que ens hem fet tots a consciència de la importància 

de tenir aquesta comissió del tot operativa, del tot en ple funcionament, amb tots els 

membres, doncs alineats en un mateix objectiu i amb una mateixa finalitat. Perquè 

l’aplicació d’aquesta llei de la transparència, a la que fa referència i tota la tasca que 

han de desenvolupar en aquesta comissió, és molt important en els moments que 

estem amb el que…, el tractament de la informació i de tots aquests informes, doncs 

que han de fer des de la comissió, doncs la importància que tenen.  

Jo, a més a més, doncs més enllà d’agrair-li i agrair-li, doncs, acceptar aquest repte 

i formar part, doncs, d’aquesta comissió i que des del nostre grup, per descomptat, 

hi donarem recolzament, doncs, també posar en valor una mica aquesta referència 

que vostè feia d’aquesta feina, diguem, inicial, dels arxivers. Doncs que és important 

tota aquesta experiència professional que vostè en el seu currículum queda 

contrastada del món local, que a vegades, doncs, el món local també tenim la 

capacitat de portar persones amb una experiència més que contrastada. I, per tant, 

doncs, tota aquesta gestió documental que és bàsica, doncs, perquè després els 

informes i la traçabilitat de la informació i els documents que s’hagin d’elaborar, 

doncs, estiguin adequats al que pertoca.  

Per tant, hi insisteixo, des del nostre grup, felicitar-la, doncs, per aquesta explicació. 

Més enllà de les preguntes, crec que és avui moment de reconèixer, doncs, aquesta 
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idoneïtat, per descomptat, més que també contrastada. I, per tant, agrair-li, doncs, 

el repte, doncs, d’assumir aquesta responsabilitat. 

Moltes gràcies.  

El president 

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 

la diputada Glòria Freixa. 

Glòria Freixa i Vilardell 

Gràcies, president. Bé, agrair-li l’exposició i sobretot, doncs, compartir aquesta 

emoció perquè per primera vegada hi ha un arxiver a la GAIP i sobretot, perquè crec 

que és una reivindicació històrica. És a dir, durant molt de temps els arxivers han 

intentat reclamar aquest paper que era –crec– fonamental perquè formessin part 

d’aquesta institució i no se’n acabaven de sortir i, per tant, nosaltres, des de Junts 

per Catalunya, també celebrem aquest paper importantíssim. Sobretot perquè vostè 

ens ha parlat de transparència i ens ha parlat del paper que han tingut sempre els 

arxivers a l’hora de determinar quina era la documentació i quina no, la que es podia 

facilitar justament al ciutadà. I penso que és clau. Ho ha explicat molt bé.  

Vostè sap molt bé que, a més a més, hi han molts límits, que és el que vostè també 

farà ara a la GAIP, entre la transparència i la protecció de dades, que sempre hi ha 

hagut, doncs aquest joc que s’ha hagut de fer entre què es pot facilitar al ciutadà i 

on està el límit del que es pot facilitar al ciutadà per defensar un altre dret. És a dir, 

que són dos drets que s’han de complementar.  

Però és veritat que la seva part ha sigut sempre molt activa, perquè l’autoritat de 

protecció de dades, per exemple, quan ha hagut de fer guies facilitadores per al 

ciutadà i pels col·lectius què es pot donar i què no, com la guia educativa, la guia 

també en matèria de salut d’història clínica, doncs si s’hi fixa, a la web de l’Autoritat 

Catalana quan hi ha en aquestes guies, hi ha vegades que on no arriben les lleis, on 

no arriba a la pràctica, arriba a la taula d’avaluació documental i posa «Número ics, 

aquesta documentació serà conservada durant tant temps» o «aquesta 

documentació...» I, per tant, crec que té un paper molt important la CNAATD, com 

ha dit vostè, i m’agrada que l’hagi reivindicat aquí.  
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I per part de Junts per Catalunya, doncs esperem felicitar-la aviat per aquest 

nomenament i donar-li tot el coratge en aquesta feina que s’haurà de fer, perquè sap 

que la transparència és clau per a unes institucions sanes i democràtiques. 

Gràcies.  

El president 

En nom del Grup Parlamentari de Vox, té la paraula el diputat Garriga. 

Joan Garriga Doménech 

Gràcies, president. Senyora Aymerich, gràcies per la seva compareixença i la seva 

defensa de la seva candidatura. Nosaltres des de VOX no tenim res a dir respecte a 

aquest organisme. Creiem que presten bon servei mentre les institucions de la 

Generalitat de Catalunya siguin vigents, que nosaltres qüestionem.  

La seva categoria professional es manifesta, li felicitem. I simplement fem una crítica 

política, que és que aquí hi ha cinc candidats, bé siguin cinc persones que poden 

formar part d’aquesta comissió. I com sempre, doncs, separatistes i els socialistes 

s’han repartit entre ells tres les cinc propostes i han deixat al marge a altres 

formacions, per exemple, com la nostra, que seríem la quarta a poder també 

proposar gent com vostè, preparada, tècnica per poder desenvolupar aquesta feina.  

Felicitats si és vostè nombrada. Que sàpiga que si hi votem en contra, no és per un 

tema personal, sinó perquè aquest repartiment ha deixat al marge a cinc formacions 

de les vuit que hi ha al Parlament de Catalunya. 

Gràcies.  

El president 

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per 

Guanyar, té la paraula la diputada Maria Dolors Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Aymerich, per la seva exposició. 

Nosaltres creiem moltíssim en aquest organisme i tots els que facilitin la 

transparència i la informació. Precisament aquesta dita popular que diu que la 

informació és poder, potser és el que fa que de vegades no sigui fàcil accedir-hi. 
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Crec que el fet de que l’arxivística estigui contemplada com una professió que és 

necessària en aquest organisme, està molt ben decidit que sigui així. Per tant, crec 

que el seu currículum l’avala.  

Jo, en tot cas, sí que li faria dues preguntes, si les pot contestar. Perquè vostè ha 

parlat, per l’experiència que ha parlat, ha parlat d’experiència de formació i també ha 

parlat d’experiència justament en l’àmbit policial, de la policia local i de polítiques de 

seguretat. El nostre espai polític precisament, tant a la Comissió d’Interior com a la 

Comissió d’Estudi de Model Policial, on també va comparèixer el responsable del 

GAIP, nosaltres ens hem queixat reiteradament de com es vulnera el dret d’accés a 

la informació pública quan hem demanat, fins i tot, com a diputades i diputats, 

informació que prové d’Interior per, per exemple, sobre la comissaria d’informació, 

per poder investigar i esbrinar traçabilitat sobre els temes d’espionatge o els temes 

dels perfils policials, sobre temes de mala praxis en els quals nosaltres, com a grups 

parlamentaris per fer la nostra feina, necessitem una informació que des d’Interior 

es nega.  

Voldria saber aquí a la compareixença que vam tenir a la Comissió d’Estudi de Model 

Policial, vam entendre que el GAIP era partidari d’ampliar, augmentar la 

transparència i que no hi hagués informació restringida als diputats i diputades per 

poder fer l’acció política. Voldria saber la seva opinió sobre això.  

I respecte a la formació, també m’interessa saber sobre la formació a ajuntaments i 

altres organitzacions polítiques..., organitzacions administratives, perquè és de 

tothom sabut i nosaltres en som, diguem-ne, experts, no?, n’hem patit les 

conseqüències, de com hi ha moltes administracions públiques, molts ajuntaments, 

–el de Badalona jo en tinc una experiència directa– que neguen sistemàticament 

informació, fins i tot als seus regidors a l’oposició.  

Voldria saber si, des d’un punt de vista de formació, què opina què es pot fer per 

modificar aquestes actituds que van en contra del dret de l’opinió a la informació 

pública.  

Moltes gràcies i felicitats. 

El president 



Comissió d’Afers Institucionals 

Sessió núm. 32 / 2 de març de 2023 

 

28 

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula la 

diputada Jordina Freixenet. 

Jordina Freixanet i Pardo 

Moltes gràcies. Gràcies, senyora Aymerich. Primer de tot, també vull agrair als 

membres sortints la seva feina i la seva dedicació en el mandat que s’ha allargat 

segurament més del previst, a la senyora Elisabet Samarra Gallego i al senyor Josep 

Mir i Bagó, que van iniciar el seu nomenament el 30 d’abril del 2015, en principi per 

un període de cinc anys no renovables, i fer també aquest agraïment extensiu a la 

feina de tots els equips tècnics que hi han treballat.  

I començo aquí per posar en valor també el que venim a fer avui, que és aquesta 

capacitat de renovar les institucions pròpies amb els òrgans de designació 

parlamentària, gràcies a un gran acord de país per tirar-los endavant. I no coneixem 

cap procés més democràtic que assolir grans consensos de país, els més plurals 

possibles, i posar-hi les millors candidatures a l’hora de desenvolupar-lo.  

En el cas de la GAIP, sabem sobradament quines són les seves funcions, 

bàsicament tots els drets democràtics vinculats amb la transparència i el bon govern, 

i també per exercir-los es demana la capacitat de mediació, la resolució de les 

reclamacions, l’assessorament, la formació, la difusió, la recerca. Aquest és un dret, 

com sabem, de tercera generació, aquests drets que naixen en ple segle XXI i que 

tenen com a principal vocació promoure el progrés social i, sobretot, elevar el nivell 

de democràcia de les institucions públiques de tots els pobles. I és un dret que cada 

vegada s’exerceix més. S’ha generat una confiança absoluta, perquè es pugui 

exercir, entre la ciutadania i la institució que el salvaguarda, que és la Comissió de 

Garantia dels Drets de la Informació Pública.  

Avui coneixem els cinc currículums, dels quals no m’estendré massa perquè tots 

ells, per a nosaltres, reuneixen amb escreix la competència i el prestigi que la 

normativa els requereix i, per tant, tenen plena confiança 
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del Grup d’Esquerra Republicana. I crec també que és important que mantinguin 

aquesta cohesió de grup que avui inicien i que puguin arribar tots cinc al final del seu 

mandat.  

Pel que fa a la confiança en la candidatura de vostè, senyora Aymerich, destacar, 

com ja ha dit, que és l’única persona que ve del món de l’arxivística i la gestió 

documental, i també del món local, amb una dilatada formació i recerca. Per tant, 

més que idoni el nomenament al seu càrrec.  

Voldria conèixer la seva proposta, vostè n’ha fet una petita pinzellada o valoració, 

des de l’expertesa, que és l’única que té, de la gestió documental en el món local. 

Quins són els principals reptes que ha de desenvolupar aquesta institució, com és 

la comissió de la salvaguarda de la GAIP per aquesta garantia plena de drets, com 

li comentava la senyora Sabater, especialment en el món local, on moltes vegades 

es dirimeixen diferents drets a l’hora de poder-los exercir?  

En tot cas, gràcies per la seva vocació, dedicació i propostes i compti amb el nostre 

suport. Desitjar-li tota la sort i tots els encerts en aquest nou mandat. 

El president 

Per contestar les preguntes que li han formulat, té un temps màxim de deu minuts. 

Mercè Aymerich Boltà 

Bé, intentaré agrupar els comentaris i qüestions que aquí s’han anat plantejant. No 

entraré en valorar el sistema de propostes. No és el meu tema, no em toca i, per tant 

aquí no hi entro, tot i que és legítim queixar-se.  

Quant al món local, que és començant pel final. Realment és complex i crec que el 

que sovint falta és la falta de consciència, per part de l’àmbit local, a entendre que 

la transparència no és perdre el control de la informació, sinó tot el contrari. Quant 

més informació tingui, tant la ciutadania, eh?, però el dret d’accés reforçat que tenen 

els regidors que estiguin en el govern municipal, més fàcil és fer polítiques que al 

final afavoreixen la ciutadania.  
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I probablement des de la GAIP, en aquest sentit, es poden fer impulsar sistemes o 

difusió d’aquesta estratègia com una eina bàsica perquè en el món local no s’hagi 

de..., no s’entorpeixi aquest dret d’accés que realment es produeix. No, no, 

Badalona, dieu que us hi heu trobat, però segur que surten molts, molts exemples i, 

de fet, són una de les reclamacions més habituals per part de la GAIP, que s’atenen 

a la GAIP.  

Per tant, segurament des de la GAIP es podria impulsar algun tipus de sistema de 

difusió, formació pensant més en l’àmbit polític municipal per facilitar que aquest dret 

d’accés sigui real, no entorpir, perquè al final l’entorpir acaba provocant justament 

tot el contrari; és crear un conflicte on no hi havia d’haver aquest conflicte. 

Si dones accés a la informació pública en els límits i la ponderació que sigui 

necessari, quin problema hi ha d’haver que tu siguis obert i permetis veure quina 

gestió s’està fent en el teu municipi i de què se’n fa. I a partir d’aquí aplicar tot allò 

que a nivell polític es vulgui o fins i tot a nivell de la ciutadania, eh?  

Quant al paper dels arxivers i la gestió documental, és que nosaltres sempre hem 

reivindicat que des de fa molt de temps, molt de temps, per no dir des que existeix 

aquesta professió i ens aniríem molts segles enrere, la base de la professió ha estat 

la preservació de la informació, en papir o en pergamins, en paper i ara són dades. 

I que aquesta informació l’hem de preservar i, per tant, també la donem a conèixer i 

facilitem aquest accés perquè pugui ser consultada. I això ho hem fet i ho continuem 

fent hi hagi o no la llei de transparència. La llei de transparència ens posa un nou 

marc normatiu i, per tant, crec que en aquest sentit, els arxivers podem aportar a 

aquest organisme una visió molt diferent de la que puguin tenir més en l’àmbit jurídic.  

Des de la meva experiència espero poder aportar aquest coneixement i aquesta 

expertesa, obrir la porta en el món professional de l’arxivística i la gestió documental 

perquè altres professionals s’hi puguin incorporar amb la màxima normalitat com 

altres professionals s’han incorporat a la GAIP, que ara semblava que costava, 

costava i és una reivindicació, tots ho sabeu, que des de l’associació professional 

s’està fent des del 2014 anterior a la llei, durant la llei i en l’elecció de la primera 

GAIP, i que cada vegada que hi ha hagut una baixa hem anat venint, venint i 

reivindicant el paper que ens toca, que, a més a més, el marc normatiu així ho diu.  
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Quant al tema de l’accés a la informació pública que comentaves amb relació al tema 

de la seguretat pública, Mossos, Interior... Certament, allà es pot produir un conflicte 

i, per tant, cal ponderar la informació que es demana. Clar, caldria analitzar, 

concretament en aquest cas, quina és la informació que es demana i veure quina 

ponderació es pot establir o no, perquè no necessàriament totes les dades han 

d’estar protegides. Però és evident que si al darrere hi ha un tema de seguretat 

pública o drets de les persones, doncs això sí que també s’ha de vetllar. Que no vol 

dir que protegir aquestes dades sigui torpedinar tot el dret d’accés, que evidentment 

tothom ha de poder exercir.  

Crec que no m’he deixat res. 

El president 

Molt bé. Moltes gràcies. 

Acabaríem aquesta compareixença i continuaríem amb la següent, que correspon al 

senyor Josep Ramon Barberà. (Pausa.) Quan vulgui, pot començar la seva 

intervenció. 

Josep Ramon Barberà Gomis 

Moltes gràcies. Comparec davant vostès absolutament honorat per la confiança que 

es diposita en mi amb relació a la proposta, amb mi com a candidat a la Comissió 

de Garantia a la GAIP. I la veritat és que intentaré en aquests minuts de què disposo, 

fer valdre els meus mèrits professionals, els meus mèrits també, per què no, 

personals per reunir els requisits que la llei diu que han de tenir els membres, que 

és la de ser experts en dret públic o la condició de tècnics en arxivística i gestió 

documental. Felicito la Mercè Aymerich, amb qui comparteixo vocalia a la Comissió 

Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.  

Bé, jo vaig començar fa molts anys, com poden veure i vaig conèixer a l’Autònoma 

grans mestres del dret administratiu com són l’Enric Argullol, hi era el Joaquim 

Ferret, que són els meus mestres, i vaig tenir com a professors l’Antoni Milian i el 

mateix Pep Mir, que va estar, que ha estat i és encara durant molts anys membre de 

la GAIP.  
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Eren temps en què el doctor Argullol em deia: «El que primer has de fer tu és llegir 

[# Vorstoff 0:09:13]. Llegeix-te el manual de Vorstoff i, a partir d’aquí, ja podem 

començar a parlar. I em vaig llegir el manual de Vorstoff traduït a l’espanyol. I a partir 

d’aquí vaig iniciar una singladura que em va dur a Alemanya, que em va dur a la 

Universitat de Munich, a l’Institut für Politik und Öffentliches Recht, on vaig començar 

la meva tesi doctoral, que finalment vaig presentar també a l’Autònoma. 

Veig que hi ha un petit problema amb la documentació i és que, finalment, per culpa 

meva, es va afegir un resum absolutament massa resumit de la meva trajectòria i, 

fins i tot, he demanat als serveis del Parlament i com que anem be d’hora, encara 

no ho han portat, un complement de currículum. Perquè, de fet, en la meva 

intervenció breu volia fer-ne remissions i, per tant, ara, ara els hi lliuraran.  

I dins d’aquest àmbit dels estudis, que és el primer que estic abordant, vull fer un 

especial esment de la meva dedicació al món local. De fet, vaig ser durant uns quants 

anys coordinador d’estudis, treballs i formació de l’Associació Catalana de Municipis 

i actualment soc patró de la Fundació Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, 

també he format part de l’Observatori de les Institucions de la Pompeu Fabra i, per 

tant, diríem que he fet del dret autonòmic i particularment del dret local, l’objecte 

principal del meu estudi i de la meva recerca.  

Més enllà dels estudis i de les publicacions, m’he dedicat ininterrompudament –i em 

permetran que somrigui una mica, perquè quan ahir feia aquestes quatre notes jo 

mateix em vaig sorprendre– m’he dedicat a l’activitat docent universitària des de l’any 

1986, com a becari de formació del personal investigador –que ja ens feien fer 

classes– i després amb tot tipus de contractacions laborals i no laborals 

ininterrompudament des de l’any 1988, primer a l’Autònoma, després a la Universitat 

Rovira i Virgili, on vaig ser vicedegà i vaig conèixer, per tant, també una mica les 

bambolines administratives. I després, finalment, ja des de l’any 2011, a la 

Universitat Pompeu Fabra.  

L’activitat docent és la meva passió. Així de clar. I és també el meu privilegi perquè, 

com jo sempre els dic als meus estudiants, vosaltres sempre teniu la mateixa edat i 

jo cada any en tinc un de més. I, per tant, aquest contacte amb la gent jove m’ha 
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obligat sempre i ha estat quelcom que m’ha resultat molt plaent entendre’ls, intentar 

ser un esperó per a la seva formació.  

Més enllà, però, de l’àmbit universitari, m’he dedicat moltíssim també a la formació 

en àmbits que també m’han donat un plaer extraordinari i he de dir-ho així de clar. 

No només amb cursos de formació especialitzada, mestratges, postgraus, cursos 

d’especialització, per a secretaris, per a tècnics de l’administració, per a tot tipus de 

persones, però també per a persones del grup C i del grup D, que moltes vegades 

m’han sorprès per la seva..., en fi, pel seu sentit jurídic no après sinó viscut. I, per 

tant, he fet molts cursos per a personal de les administracions públiques i fins i tot a 

les Aules d’Extensió Universitària, de les quals guardo sempre un record immens.  

Però no em vaig quedar amb això. No em vaig quedar a la torre d’ivori. No em vaig 

quedar a la universitat fent estudi, sinó que també en una carrera que sens dubte és 

heterodoxa, m’he dedicat moltíssim a l’assessorament de les administracions 

públiques i també a l’exercici de l’assessorament en el sector privat. De fet, en el 

sector privat formo part de la secció de dret públic –ja ho deixaré córrer, això està 

clar– despatx de Baker McKenzie a Barcelona i també col·laboro amb una consultora 

del món local, com és [#0:13:40], amb la qual treballem tot sovint temes de 

municipalització, remunicipalització, establiment de municipis, etcètera.  

Pel sector públic, assessoro directament un bon nombre de municipis, ho he fet 

durant molts anys, en tot tipus de matèries, però bàsicament en béns públics i serveis 

públics, i he participat en processos normatius de tota mena durant tants i tants anys. 

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat ha liderat alguns projectes normatius, 

alguns avantprojectes de llei en matèria d’espectacles, de qualitat ambiental, de 

patrimoni de la Generalitat i del sistema de policia de Catalunya també, tot i que 

alguns d’aquests avantprojectes, com saben vostès, a vegades dormen el son dels 

justos quan precisament es produeix un canvi de govern i queden en un calaix, 

lamentablement, i l’equip que ve de nou encomana un nou projecte sobre aquella 

matèria.  

He participat activament en la matèria de governs locals i, per tant, he format part de 

les comissions d’experts, tant de l’any 2008 com del 2012, que varen iniciar els 

treballs per dotar-nos finalment d’una llei de governs locals que 
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respongués a les necessitats del país.  

En fi, tota aquesta expertesa, tota aquesta trajectòria de molts i molts anys, la veritat 

és que em fa molta il·lusió posar-la a disposició de la comissió d'establir uns treballs 

de consolidació d’aquesta comissió. Crec que fins ara la comissió ha estat molt 

valenta. Crec que fins ara la feina de la seva presidenta i d’alguns membres 

destacats han fet de la comissió un referent, probablement més a vegades a nivell 

espanyol o, fins i tot, internacional que a nivell català. I vull ser continuador 

d’aquesta, per tant, tradició.  

I penso que, a més a més, el fet que es renovi in totum la comissió, pot permetre 

d’assolir algunes funcions que el decret regulador de la GAIP esmenta i enumera. 

Són funcions molt importants, les funcions d’estudi, de difusió, de –per què no?– 

formació.  

Estaré encantat si em fan la seva confiança de participar en aquest projecte que 

considero molt il·lusionant i que considero, a més a més d’una actualitat absoluta, 

amb una sèrie de temes damunt de la taula que caldrà resoldre, com són tota la 

qüestió de les dades obertes, com és tota la qüestió d’aquesta ponderació 

sistemàtica de la transparència, del dret d’accés a la informació pública amb altres 

valors que també són presents i que també defensa la GAIP. A vegades es pensa 

que la GAIP només defensa la transparència o el dret d’accés. No, la GAIP és la 

comissió de garantia d’aquest dret, però en el seu exercici el que fa és ponderar 

diversos valors jurídics. I aquest «casuisme» crec que és una de les qüestions més 

rellevants, un dels aspectes més rellevants de la GAIP.  

Intentaré, per tant, no decebre ningú, intentaré estar a l’alçada de la feina que ha fet 

fins ara la GAIP i aquí em tindran per qualsevol cosa que els pugui fer servei, que 

deia sempre la meva àvia.  

Gràcies.  

El president 
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Gràcies. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la 

paraula el diputat Cristòfol Gimeno. 

Cristòfol Gimeno Iglesias 

Gràcies, president. Benvingut també, senyor Barberà.  

Josep Ramon Barberà Gomis 

Moltes gràcies. 

Cristòfol Gimeno Iglesias 

I enhorabona i felicitats, doncs d’alguna manera, com ja he dit abans, doncs, per 

assumir el repte de formar part d’aquest nou equip, totalment nou equip d’aquesta 

Comissió de Garantia del Dret a l’Accés a la Informació Pública, perquè com vostè 

deia amb la seva explicació, doncs és important, doncs, com es tracta tota aquesta 

informació i com es trasllada, doncs, a la ciutadania doncs que això ja és un dret, 

però que s’ha de garantir i s’ha de fer, doncs amb totes les garanties legals que 

pertoca.  

De fet, vostè a la seva vessant, doncs, que ha fet referència més formativa, doncs 

és important que hi sigui, però també, doncs, tota aquesta experiència, doncs del 

que va fer a l’Associació Catalana de Municipis, però també d’aquest assessorament 

públic i privat que a vegades és important tenir aquesta perspectiva, doncs quan 

d’alguna manera has estat a l’altra banda del mostrador i ara, t’hauràs de posar, 

doncs s’haurà de posar en aquesta part.  

I, per tant, doncs, des del nostre grup parlamentari, doncs valorem doncs aquest 

acord que hi ha hagut ampli des del nostre grup. Doncs creiem, com ja vam fer l’any 

passat, la renovació necessària de molts òrgans que pertocaven, que tenien el seu 

mandat caducat. I aquí també vull fer, com vostè ha fet referència a la bona feina 

que han fet els membres que fins ara estaven, doncs, de la GAIP, aquests últims 

anys, doncs perquè han sigut, com vostè deia, doncs referència de bona feina i de 

tot el que han desenvolupat. 

I, per tant, doncs, des del nostre grup, donar-li tota la benvinguda i desitjar-li molta 

sort i encerts en aquesta nova etapa de canvi, diguem-ne, doncs, de situació i de rol, 

però crec que és important i ho hem de reconèixer i recolzar. I permeti’m que li 
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vulgui... faci una pregunta concreta en aquest sentit, és a dir, des de la seva vessant 

d’aquesta més del dret administratiu, aquestes funcions que diu complementàries 

d’estudis, de difusió, com creu que s’hauria de reforçar dintre d’aquest nou equip de 

la GAIP? Aquesta vessant, quines aportacions creu que pot fer per millorar el 

funcionament, si cap, doncs d’aquesta comissió?  

I per tant, doncs és aquesta pregunta. Però insisteixo a desitjar-li molta sort i encerts 

en aquest equip, doncs més que sobrat i contrastat, doncs d’aquesta..., el que estem 

fent avui aquí, en aquesta comissió, valorar, doncs, que és una persona idònia, per 

descomptat, i d’aquests requisits que els compleix sobradament.  

Moltes gràcies i benvingut. 

El president 

En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada 

Freixa. 

Glòria Freixa i Vilardell 

Gràcies, president. Benvingut, senyor Barberà, i agrair-li moltíssim l’explicació per..., 

no només per com ho ha fet, sinó també per la passió que ha posat en tot allò que 

creu que vostè podrà aportar.  

En primer lloc, sobre el currículum vull fer un incís. Vostè sap, perquè ve del món 

privat, que aquests currículums concrets i curts al final ens han de donar tota la 

informació que nosaltres necessitem per saber d’aquella persona i, per tant, en el 

meu cas no ho veig com una cosa negativa.  

Bé, ens ha explicat una mica tota la seva trajectòria i evidentment abasta molts 

camps. I podem veure des de la banda de la docència, tota la part professional, tot 

el coneixement del dret, també des d’aquesta vessant, però després també 

coneixedor del terreny de joc del món local... Després ha participat també en 

iniciatives legislatives i, per tant, creiem que tot això és el que fa que institucions com 

la GAIP puguin tenir una visió més realista i, per tant, més pràctica, i que acabi 

desencallant allò que pretén el ciutadà. Perquè moltes vegades ens trobem que 

determinats membres d’institucions darrere la llei són més uns aturadors, de la 

voluntat final de la institució. I la GAIP, que ho està fent molt bé i que va néixer per 
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això, doncs creiem que ha de ser, com deia, una facilitadora d’aquesta informació al 

ciutadà, però també amb les garanties justes que es doni la informació que s’ha de 

donar. I, per tant, protegir també l’altre dret que està en joc, com ha dit vostè, què és 

la protecció de dades.  

Però també és veritat que, quan parlem d’això, nosaltres estem parlant d’una 

institució que creiem que ara també podria ajudar i aquesta potser seria una mica la 

pregunta: El rol que podria tenir amb tot el tema de la renovació d’aquesta llei de 

transparència. Perquè si bé és cert que a Catalunya, dins de l’Estat, va ser de les 

primeres en tenir una llei de transparència, doncs, també és cert que Espanya va 

ser la darrera al món pràcticament en tenir lleis de transparència. I ens hem posat 

les piles. Hem anat ràpid, però hem anat tan ràpid que ara tenim tanta legislació que 

potser també s’hauria de posar una mica d’ordre.  

I aquí també esperem que vostès puguin participar en aquesta modificació de la llei 

de transparència, que crec que és absolutament necessària. I sobretot, la vessant 

que ha explicat vostè també del seu pas pel món privat, que també farà que la seva 

aportació a aquest organisme ens doni també una altra visió i sigui la que el ciutadà 

confiï en les administracions, confiï allà on ell diposita també la seva confiança i que 

sigui una caixa de vidre, una caixa de vidre, on puguin veure en tot moment com es 

gestiona allà on ells dipositen els seus impostos, la seva confiança... I, per tant, crec 

que la GAIP aquí té un paper fonamental i estem segurs que la part que vostè hi 

aportarà, doncs, ajudarà a tot això. I com li deia, no només pel rigor, l’experiència, 

sinó també per la passió que vostè ha mostrat en totes les feines que ha fet.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de VOX té la paraula el diputat 

Garriga. 

Joan Garriga Doménech 

Gràcies, president, Gràcies, senyor Barberà. Res a dir de la seva formació 

acadèmica, res a dir de la seva trajectòria professional, que és prou bona i 

acreditada, i res a dir de la institució, que mentre continuïn vigents les institucions 
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emanants de la Generalitat de Catalunya, doncs, crec que pot prestar i presta un 

bon servei.  

I reitero, com abans, una crítica política que això forma part, aquests nomenaments, 

d’un pacte a tres de vuit formacions polítiques i és una clara restricció a la participació 

democràtica de la resta de formacions polítiques com la meva. Però això a vostè, 

clar, no li afecta. I felicitats pel seu nomenament. 

El president 

En nom del Grup Parlamentari de la CUP, té la paraula la diputada..., i Un Nou Cicle 

per Guanyar, té la paraula la diputada Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Sí, moltes gràcies. Bé, és evident que sigui el currículum més resumit o menys, que 

la seva experiència l’avala per a la funció que ha de fer. Nosaltres no formem part 

d’aquest acord polític que ha posat els noms de qui formarà part d’aquesta renovació 

i hem criticat les formes amb la manera com s’ha fet.  

I, per tant, jo les preguntes que li faré, com he fet abans amb la senyora Aymerich, 

són més bé de futur, no? De vostè, alguns plantejaments de com abordarà aquesta 

funció i alguns temes respecte al mateix paper que té la GAIP, que és fonamental.  

I en aquest sentit, i per reiterar, per no tornar a repetir exactament les mateixes 

preguntes que he fet abans, em consta que vostè era aquí a la sala i les ha pogut 

escoltar. Jo li voldria plantejar un tema que quan va comparèixer el senyor Josep Mir 

aquí en la Comissió d’Estudi de Model Policial, justament un tema que es va debatre 

que era fins a quin punt un organisme com la GAIP no hauria de tenir un paper 

proactiu, per dir-ho d’alguna manera, d’actuar d’ofici, no? És a dir, en aquests 

moments...  

President, no em conta. El comptador no està posat, vull dir... 

El president 

Anem bé de temps, diputada. 

Maria Dolors Sabater i Puig 
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No, no m’allargaré. Però sí que hi havia el fet que la GAIP és coneixedora d’una 

sèrie d’incompliments i en parlàvem abans i vostè també ha dit que tenia experiència 

en el camp municipalista. És evident que només pel fet de les queixes o de les 

vegades que s’ha recorregut a l’organisme per poder resoldre vulneració de drets 

d’accés a informació pública en l’àmbit dels municipals, tant sigui de ciutadania com 

dels mateixos regidors i regidores que veuen minvat la seva capacitat d’acció 

política, perquè hi ha ajuntaments que priven aquest dret d’accés a la informació. 

L’organisme ja disposa d’uns indicadors.  

La pregunta és: No hauria d’haver-hi la possibilitat de que l’organisme actués 

preventivament? O, fins i tot, fins a quin punt hi hauria d’haver modificacions a la llei 

que regula el funcionament del GAIP i les seves competències perquè hi pogués 

haver capacitat sancionadora? Perquè, per dir-ho d’alguna manera, si un ajuntament 

reiteradament genera queixes de dret d’accés, tenim un indicador de que aquí hi ha 

una vulneració reiterada. No s’haurien de prendre mesures? Bé, la meva pregunta 

aniria, doncs, en aquest àmbit municipal.  

I en l’àmbit d’Interior, que també he comentat abans, ja, diguem, que un cop dirimit 

el conflicte que hi pugui haver respecte a la protecció de dades, que és el que sempre 

ens ve al cap, justament el senyor Mir, en la seva compareixença, defensava que 

no, això no era excusa, com deia abans també la senyora Aymerich. És a dir, hi ha 

mecanismes per poder protegir igualment el que s’ha de protegir i no vulnerar l’accés 

a la informació bàsica que ara, en aquests moments, és reiteradament denegat per 

part del Govern de la Generalitat, en aquest cas per part d’Interior.  

Doncs bé, la meva pregunta seria si creu que l’organisme hauria de fer canvis o seria 

convenient que hi hagués canvis legislatius respecte a les competències perquè 

pogués tenir aquest tipus d’actuació?  

Moltes gràcies. 

El president 

Ara sí, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana té la paraula la 

diputada Freixenet. 

Jordina Freixanet i Pardo 
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Moltes gràcies, president. Benvingut senyor Barberà, enhorabona. Felicitats per 

assumir el repte.  

Com ja hem anunciat, i tampoc no em vull reiterar en les congratulacions de poder 

portar avui també la renovació de tots els membres per aquest gran acord de país. I 

també hem anunciat que totes cinc candidatures reuneixen per nosaltres amb 

escreix la competència i el prestigi que la normativa els requereix i, per tant, que 

aquest Parlament els dona plena confiança, referendada per una àmplia majoria i 

que tenen plena confiança del grup al que represento, Esquerra Republicana.  

Crec que també és important, com ja els he dit, que mantinguin una cohesió de grup 

des d’avui, perquè la pluralitat i l’expertesa de les mirades que ens brinden amb els 

seus currículums ens permetrà segur que disposin d’una comissió amb una mirada 

de servei, de formació, de resolució, de mediació, per poder aplicar aquesta 

estratègia de les polítiques de transparència i bon govern d’aquesta Catalunya 

sencera que Esquerra Republicana 
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diem ple rere ple, que és el repte que tenim de servir al país, al país sencer de donar-

los suport i resposta. En el seu cas, ve de l’àmbit del dret. També té una mirada al 

món del dret local i concretament vull destacar també que fou director de programes 

i formació de l’Associació Catalana de Municipis. Té una vinculació en l’àmbit 

universitari i en molts d’altres espais de docència com l’Escola d’Administració 

Pública, la Fundació dels Estudis d’Electes, la Diputació de Barcelona.  

I és en això que em vull centrar perquè, com deia la senyora Aymerich fa un moment, 

segurament la manca d’aplicació moltes vegades o la manca de garantia plena 

d’aquest dret és la falta de consciència i voluntat del món local. Però també em 

permetrà afegir que també crec que és falta de competències, de formació –

especialment de qui l’ha d’aplicar– i, en alguns casos, de recursos, recursos a 

vegades no només econòmics, sinó recursos de capacitació.  
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I crec que una de les fortaleses del món local d’aquest país, vostè també n’ha pogut 

ser part, és la seva capacitat de fer xarxa. Aquestes associacions 

supramunicipalistes que ens ajuden el dia rere dia, també a impulsar aquestes 

polítiques de país. També m’agradaria conèixer si creu que també des de la GAIP 

es poden establir algun tipus de vinculació o algun tipus de vincle, algun tipus de 

xarxa, perquè més enllà també de la proposta de sanció que ara comentava la 

senyora Sabater, crec que al món local no els requereixen més sancions, sinó que 

hauríem de fer alguna proposta de foment, de recursos i d’ajuda i tenir una estratègia 

de país específica en el món local, on crec que la seva posició, la seva mirada, el 

seu bagatge més que veure la institució amb una certa por, en algunes vegades, la 

puguem veure com un aliat per poder complir realment aquest dret.  

Per tant, la meva pregunta aniria sobretot en quina és l’estratègia que vostè 

plantejaria específicament per al món local?  

Moltes gràcies. 

El president 

Per contestar les preguntes formulades, té la paraula el senyor Barberà.  

Josep Ramon Barberà Gomis 

Moltes gràcies. Gràcies per totes les seves intervencions i, en fi, m’agrada sempre 

posar passió a les coses, malgrat els anys.  

Vaig responent. Pel que fa a les funcions complementàries, quins recursos? Quins 

mitjans? Bé, jo crec que no... Faré ara una mica el ploricó, però és un ploricó sabut. 

Crec la GAIP no té els recursos que hauria de tenir per desenvolupar la feina que fa. 

Així ho han destacat constantment en les memòries dels darrers anys i penso que 

en una estimació que es feia fa uns anys des de l’administració de la Generalitat es 

feia el càlcul una mica de l’estructura, pensant en uns sis-cents casos a l’any 

aproximadament, es deia, no? Actualment la GAIP resol, tramita, millor dit, unes 

1.500 qüestions cada any. Reclamacions, lògicament.  

I per què dic, per què faig la diferència entre «resol» i «tramita»? Doncs perquè la 

meitat d’elles, aproximadament, no acaben en resolució precisament per aquest 

efecte, que ja té el fet que s’hagi iniciat un procediment a la GAIP. I normalment 
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aquella administració que potser era renuent o que no sabia ben bé, quan ja veu que 

té un requeriment de la GAIP d’informació, diu: «Ep, què està passant aquí?» És 

com quan el particular demana a vegades el certificat de silenci. Diu un certificat de 

silenci deu voler dir que no hem resolt.  

I, per tant, jo crec que això és sabut i jo crec que aquesta mancança ha de ser posada 

en relleu. I penso que si hi ha més recursos, jo crec que la GAIP podrà abordar amb 

molta més facilitat totes les funcions que el decret que la regula li encomana. 

Funcions, hi insisteixo, molt rellevants, no només de difusió o de formació, sinó 

també d’elaboració d’estudis, de fer recomanacions al mateix legislatiu de quines 

qüestions hauria de fer i, per tant, de tenir una participació més activa en processos 

de modificació i de reforma, que després ja ha sortit també en altres intervencions.  

Per tant, jo agafo ara la idea de cohesió de grup, que és la darrera que he anotat, 

perquè jo la veritat és que estic convençut de que farem un grup cohesionat i que 

em consta, conec les persones que formen part de la comissió i si no les conec, les 

coneixeré molt aviat. I, per tant, estic segur que farem una feina decidida i crec que 

bona en la línia, hi insisteixo, consolidant la línia i la doctrina de la mateixa GAIP.  

M’ha agradat molt la idea de la caixa de vidre i, per tant, per part meva encantat de 

participar en totes les propostes que es puguin fer per millorar la llei de transparència 

i perquè pugui assolir, doncs, pugui complir amb els reptes actuals que ja he destacat 

breument en l’exposició, com pot ser al voltant de les dades obertes i de moltes altres 

qüestions.  

En fi, jo crec que la col·laboració entre el Parlament i la comissió ha de ser una 

relació molt fluida. Hauria de ser una relació molt fluida. És una comissió que 

nomena el Parlament, que no és fàcil que hi hagi una majoria suficient com per 

nomenar-la. I, a més a més, jo crec que quan ho compares, quan fas el contrast de 

la GAIP amb relació a altres entitats o òrgans de l’anomenada administració 

independent, te n’adones de les seves particularitats, que són moltes.  

I jo crec que sempre jo... Jo m’he fet un fart –m’ho permetran, eh?– m’he fet un fart 

d’apuntar a la pissarra «GAIP», perquè, clar, quan parles d’accés a la informació, 

quan parles de transparència als estudiants, dius hi ha una comissió que es diu la 

GAIP i llavors fan tots així. I llavors vaig a la pissarra i apunto «GAIP». Era com si ja 
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anés jo marcant una mena de camí vital, qui sap si això era així. Jo crec que la 

relació ha de ser, m’atreviria a dir, més fluida entre el Parlament i la GAIP, PER..., 

en fi, perquè tots fem millor la nostra feina amb.  

Responent a les preguntes de la diputada Sabater de la CUP, em pregunta en l’àmbit 

municipal per l’actuació d’ofici i per la capacitat sancionadora. En fi, jo penso que... 

Ja ho he dit, jo estic orgullós d’haver dedicat bona part de la meva activitat al món 

local i de dedicar-m’hi professionalment i conec, puc dir que conec el món local. Em 

permetran que em refugiï en la meva edat per dir-ho: Conec el món local, conec les 

grans administracions locals i conec les petites administracions locals.  

I, per tant, jo crec i també m’avanço una mica i faig... –no m’oblido dels temes de 

policia, ara hi tornaré– però faig un pack també amb la darrera intervenció: Quina 

seria l’estratègia pel món local? És a dir, jo parlem d’això. Parlem-ne, d’això de 

l’actuació d’ofici. Però jo crec que abans d’arribar a això i estic molt d’acord, que 

potser seria bo i així ho ha destacat la mateixa GAIP en els seus informes, que la 

GAIP pogués tenir potestat sancionadora. Jo hi estic a favor, però n’hem de parlar i 

hem de veure com ho fem.  

El procediment sancionador que està a la llei de la GAIP és un procediment 

absolutament d’una precisió tècnica espectacular, però segurament també em 

permetran, jo és el que penso, personalment, crec que és un procediment fins i tot 

excessiu. És a dir, jo crec que podria ser un procediment més simple. La simplicitat 

de les coses no, no és contrària al rigor. A vegades és el contrari, no? Baltasar 

Gracián ho deia, no? Lo bueno, si breve, dos veces bueno. No cal establir uns 

procediments molt alambinats, tècnicament impecables, però molt alambinats, que 

després fan difícil la seva aplicació i particularment pel fet de que la mateixa 

administració presumptament infractora és qui acabaria sancionant. Clar, això, 

òbviament no cal saber molt de dret per veure que això ho fa difícil, no?  

Per tant, en fi, parlem-ne. Jo crec que crec força en la capacitat proactiva de la 

comissió pel que fa a les millores de la llei i, en tot cas, a mi em sembla que 

l’estratègia per al món local hauria de passar, al meu parer, i ho parlava l’altre dia, 

vàrem coincidir amb en Josep Mir en una reunió i ho parlàvem. I ell hi estava d’acord, 

cosa que em va agradar sentir-lo.  
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Jo crec que el primer pas per abordar una estratègia al món local és afavorir la 

mediació. És a dir, donar a la mediació una autèntica carta més rellevant en el 

procediment actual. Segurament podríem intentar modificar el procediment perquè 

no fossin dos procediments, sinó que en fos un de sol. Que anés seguint una sèrie 

de passos i que la mediació fos necessàriament un pas d’aquest procediment que 

estalviés, com estalvia en molts casos, ja la resolució.  

Però la resolució, finalment, és una sentència i una sentència vol dir d’un òrgan 

tècnic, òbviament, però és una sentència. És un parer que s’imposa. Jo soc molt 

partidari de la mediació. Crec que la mediació, a més a més, no ens hem 

d’avergonyir, està del tot present a l’administració pública contemporània. La 

fomenten també des dels jutjats del contenciós administratiu. Per tant, doncs, jo crec 

que hem d’intentar i hem de, sobretot, fer fàcil el compliment de les obligacions. No 

es tracta d’evitar el compliment, o sigui no es tracta de fer excepcions pels petits 

municipis o pels municipis amb dificultats. No, no és fer excepcions, és buscar la 

solució adequada. 

I per què no? Com fa moltes resolucions de la GAIP, fixa un termini perquè aquest 

acord es pugui dur a terme. A vegades es culpabilitza els petits ajuntaments de 

moltes coses, però també de no ser transparents, i a mi em consta que no és per 

manca de voluntat, és que és per manca de recursos i d’expertesa. Per tant, molt 

d’acord amb aquesta línia d’afavorir la formació, d’afavorir la difusió, de potser posar 

en relleu la mediació com a primera eina de transformació. I per què no?, acabar, 

doncs, amb la potestat sancionadora, si és que no ho fa..., no hi ha altra solució.  

I pel que fa a l’àmbit d’Interior, doncs, en fi, conec aquest àmbit. He participat amb 

algunes propostes del sistema policial de Catalunya en la reforma legislativa. I la 

veritat és que, com un cop més diré, és qüestió de ponderar els diversos valors en 

joc. I crec que una cosa és, és a dir, les dades..., és allò que a vegades es diu d’una 

manera potser molt senzilla però molt, molt entenedora.  

Les dades que es faciliten són aquelles que han de servir per a la finalitat de la 

transparència. I la finalitat de la transparència és informar a la ciutadania i que la 

ciutadania pugui efectuar el control, un control conegut, un control responsable de 

l’administració. Totes aquelles dades que no serveixin per a aquesta finalitat, 
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òbviament no cal donar-les, no s’han de donar, però totes les altres que afavoreixin 

aquesta línia són totes objecte d’informació pública. 

És aquest l’objectiu de la GAIP. És aquesta i a més a més, la llei diu molt clarament 

que la GAIP, les seves resolucions i els seus treballs tenen un caràcter tecnicojurídic. 

Per tant, fins i tot hi ha molt poques lleis que excloguin d’una administració, per més 

que aquesta sigui tècnica, excloguin la idea de discrecionalitat.  

Jo, a vegades, quan explico això a classe dic: «No us penseu que una llei digui: 

“Això, aquesta potestat no és discrecional, no és freqüent”». I poso com exemple, un 

cop més la llei de la GAIP, que diu que les seves resolucions i els seus treballs no 

seran mai discrecionals, sinó sempre motivats, la qual cosa, per cert, no deixa de 

ser una mica antitètica, perquè les grans potestats que requereixen de motivació 

precisament són les discrecionals, segons la llei de procediment, però, la llei de la 

GAIP diu això, perdó, la llei de transparència catalana diu això. Primer nega la 

discrecionalitat.  

En fi, ja saben que no hi ha res pitjor que donar temps a un professor d’universitat i, 

per tant, jo mateix em limitaré.  

Gràcies.  

El president 

Moltes gràcies, senyor Barberà. Continuarem amb la següent compareixença, que 

és la de la senyora Maria del Mar Pérez Velasco.  

Josep Ramon Barberà Gomis 

Em disculparà, president. Tenen a la seva disposició, per si ho volen, el currículum 

ampliat. Ho deixo aquí.  

Moltes gràcies.  

El president 

Senyora Pérez, quan vulgui, pot començar la seva compareixença. 

Maria del Mar Pérez Velasco 
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Moltes gràcies. Bon dia. Estic molt honorada d’estar en aquesta casa, en el 

Parlament, i vull donar les gràcies a qui m’ha proposat per ésser candidata a la 

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.  

L’objecte de la compareixença és valorar la idoneïtat de la candidatura i a aquests 

efectes exposaré quina ha estat la meva trajectòria professional en l’àmbit del dret 

públic i les dades a les quals em referiré les tenen contingudes al currículum que 

se’ls ha facilitat.  

Soc llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona des de l’any 84. Soc 

funcionària del cos de l’Administració de la Generalitat des de l’any 87 i, a més a 

més, també pertanyo al cos de l’Advocacia de la Generalitat des de l’any 
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98. Els darrers vint anys, és a dir, des de l'any 97 fins al 2019, he estat professora 

associada del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Facultat 

de Dret de la Universitat de Barcelona.  

Per tant, d’acord amb això, es fàcil deduir que la meva trajectòria professional dels 

trenta-cinc anys que porto desenvolupant les meves tasques han estat dins de 

l’administració de la Generalitat de Catalunya i concretament han consistit en el 

desenvolupament de funcions d’assessorament jurídic. En els darrers onze anys, 

aquest assessorament jurídic ha estat especialitzat en funcions de representació i 

defensa del Govern de la Generalitat davant del Tribunal Constitucional i davant dels 

procediments d’infracció del dret comunitari, del dret de la Unió Europea suscitats 

per la Comissió.  

Aquesta activitat professional s’ha vist completada per una activitat docent, com ja 

he dit, com a professora associada, i aquesta coincidència m’ha permès vehicular 

d’un a un altre àmbit els coneixements i les experiències entorn a centres d’interès 

que, en cada moment, han estat objecte d’estudi i anàlisi i que ara els referiré.  

L’inici de la meva trajectòria com a funcionària, que comença en el 87, va ser 

desenvolupant funcions en l’assessoria jurídica del Departament d’Indústria. En 
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aquesta etapa de sis anys em va permetre conèixer de prop el dret comunitari que 

es desenvolupava en aquells anys sobre l’àmbit de la reglamentació del sector 

industrial, sobre la concessió dels ajuts a empreses, en l’àmbit també de la regulació 

tècnica i de la relativa a la seguretat industrial. 

Completaven aquest anàlisi com a centre d’interès el que va estar en aquells anys 

el desenvolupament del sector públic de la Generalitat, l’estudi de l’empresa pública 

catalana, la qual cosa em va permetre participar en els cursos que, sobre gestió de 

l’empresa pública, es va organitzar l’Escola d’Administració Pública els anys 91, 92 

i 93. La problemàtica competencial també la vaig poder estudiar i publicar –l’hauran 

vist referit en el currículum– el comentari a la sentència del Tribunal Constitucional 

sobre metodologia o bé una nota entorn a la regulació que va fer l’Estat en aquells 

anys, en el 92, sobre la llei d’indústria.  

L’any 91 obtinc el títol de Màster en Dret Públic de Catalunya, organitzat per la 

Universitat Autònoma de Barcelona i el Gabinet Jurídic, i el mateix any l’institut 

d’estudis llavors autonòmics em va encarregar l’estudi de la conflictivitat 

competencial en l’àmbit dels mitjans de comunicació social, la qual cosa em va 

permetre la publicació per aquest institut l’any 92 d’aquest treball.  

A continuació, vaig ser nomenada cap del Servei Normatiu a l’Assessoria Jurídica 

del Departament de Medi Ambient, en l’any 94, la qual cosa em va permetre al llarg 

de quatre anys, una etapa de quatre anys, doncs, desenvolupar les tasques pròpies 

d’aquest tipus d’assessorament, en els quals vull destacar l’ocasió que em va 

proporcionar aquells anys a l’implicar-me per primera vegada en el coneixement del 

dret d’accés en l’àmbit del medi ambient. Com saben, és un règim jurídic específic. 

En aquells anys 98 es produïen els debats que es van suscitar entorn el que era 

llavors la signatura del Conveni d’Aarhus del 98 sobre l’accés a la informació i la 

participació en l’àmbit de la informació ambiental.  

Em vaig incorporar també en aquella etapa com a professora associada, com he dit 

abans, al Departament de Dret Constitucional, l’any 97, i una de les primeres 

assignatures que em va correspondre impartir va consistir justament en l’assignatura 

relativa al dret públic de Catalunya. L’any 98, com els he dit, ingresso en el cos de 

l’Advocacia de la Generalitat i això em permet obrir una nova etapa que va durar cinc 
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anys en les unitats centrals d’aquest gabinet jurídic, concretament en la Subdirecció 

General d’Assumptes Consultius i Coordinació Jurídica.  

I vull destacar d’aquella etapa, a part de la realització de les funcions que òbviament 

ordinàriament corresponen a aquella unitat, però vull destacar que en aquells anys 

justament van venir condicionats pels canvis en l’administració pública, que es 

derivaven del desenvolupament de les noves tecnologies i, sobretot, per les 

repercussions que el seu desplegament comportava per a l’administració de la 

Generalitat, tant en les relacions amb els ciutadans com amb les relacions de 

col·laboració interadministrativa. 

Pensem que els anys de desplegament de la iniciativa e-Europe. És l’època de 

l’aplicació i la implementació dels plans estatals sobre Avanza, Moderniza. És 

l’època on la Generalitat, juntament amb l’administració local, crea el Consorci 

d’Administració Oberta. És a dir, era un moment on es potenciava l’administració 

electrònica entorn a la creació de portals únics, tramitació per internet, de 

procediments administratius i de serveis en línia.  

Vaig col·laborar en l’estudi de l’elaboració d’una norma que pogués permetre a la 

Generalitat atansar-se a aquest fenomen amb més seguretat jurídica. En aquells 

anys es va publicar el decret incipient 324/2001, relatiu a les relacions entre 

ciutadans i administració de la Generalitat a través d’internet, la qual cosa també em 

va permetre fer un seguit de publicacions que hauran vist reflectides en el currículum 

i també poder participar en alguna ponència justament comentant l’aspecte de la 

transparència, que era un dels elements que apareixien regulats en aquest decret 

incipient.  

En el període 2002-2008, vaig impartir una assignatura de nova creació, optativa, 

que em va permetre el departament de realitzar que justament tenia per objecte 

l’estudi d’internet i els drets fonamentals per analitzar l’impacte que aquestes noves 

tecnologies tenien sobre aquest àmbit.  

A continuació, vull destacar l’etapa que considero que s’adiu més amb el perfil que 

vull defensar per l’ingrés en aquesta comissió, que és la que vaig exercir com a cap 

de l’Assessoria Jurídica de la llavors Agència Catalana de Protecció de Dades, ara 

Autoritat. En aquesta etapa de quatre anys, el règim jurídic de la transparència era 
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un element cabdal en l’anàlisi del dia a dia dels encaixos d’aquests dos drets a la 

transparència i la protecció de dades, que, malgrat que tenen un règim de garanties 

molt diferent, en la pràctica funcionen com veritables contrapartides d’una mateixa 

realitat i que cal analitzar.  

L’encaix d’ambdós drets, que ara en la llei catalana i l’estatal s’apel·la a un test de 

ponderació, un encaix que ja preveu la norma com s’ha de realitzar, en aquella època 

no disposàvem d’aquesta d’aquests instruments jurídics i calia anar-los a trobar la 

jurisprudència en els documents comunitaris, la qual cosa em va permetre fer un 

treball de camp molt important i que vull destacar pel coneixement de vostès.  

Era l’època on la Unió Europea també iniciava el Llibre verd sobre la transparència i 

els treballs que en la Universitat, a través de la meva participació com a professora 

associada, entorn a l’anàlisi i estudi dels mètodes jurídics de resolució de conflictes 

entre drets fonamentals, certament em va ajudar a examinar amb prou coneixement 

els casos pràctics que se’ns anaven plantejant en la seva solució en l’àmbit de 

l’Agència de Protecció de Dades. En el currículum veurà reflectida, doncs, totes les 

estudis i comentaris que vaig poder realitzar en aquell moment. 

Per últim, vull destacar molt somerament una etapa com a directora de l’Oficina 

Tècnica de Suport al Desenvolupament de l’Estatut, la qual cosa em va permetre 

l’estudi de l’estat compost i com a participadora durant tots els treballs de la comissió, 

de la llavors Comissió Bilateral. Però des dels últims onze anys, estic treballant en 

la Subdirecció de Qüestions Constitucionals, portant a terme funcions de 

representació i defensa davant de la Generalitat de Catalunya, davant del seu 

Govern, davant del Tribunal Constitucional.  

I aquests anys també m’han permès treballar, a la facultat, amb una assignatura amb 

el Màster d’Estudis Jurídics Avançats, amb una assignatura concreta que s’anomena 

de Sistemes Jurídics Multinivell, que justament té per anàlisi el constitucionalisme 

multinivell i els sistemes jurídics complexos davant del fenomen de la globalització, 

cosa que m’ha permès també tornar a invocar el dret a la protecció de dades com 

un bon mecanisme d’anàlisi de com es pot justament treballar en diverses instàncies 

i amb un context internacional complex.  
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Vull agrair la seva atenció. He exposat aquesta informació davant d’aquesta 

comissió per tal que s’avaluï les relacions de condicions requerides per aquest càrrec 

que em proposeu. Moltes gràcies i resto a la seva disposició per a les preguntes i 

aclariments que em vulguin formular. 

El president 

Gràcies, senyora Pérez. Té la paraula en nom del Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar, el diputat Cristòfol Gimeno. 

Cristòfol Gimeno Iglesias 

Gràcies, president. Bon dia. Benvinguda també, senyora Pérez. De fet, encara que 

em repeteixi, doncs, crec que el seu currículum és sobradament extens, 

sobradament contrastat, doncs pel què estem fent avui aquí, en aquesta Comissió 

d’Afers Institucionals, de valorar la idoneïtat, que compleix els requisits i les 

condicions per formar part d’aquesta comissió que toca renovar de Garantia de Drets 

d’Accés a la Informació Pública.  

De fet, ara, valorant una mica i llegint el seu, com dic, extens i variat currículum, amb 

l’expertesa professional en tots els àmbits en els que he fet referència, doncs, 

aquesta part inicial, doncs també treballant en temes d’indústria, en temes 

ambientals, doncs, que molt sovint també en aquest, en aquest Parlament i en 

aquesta comissió se’n fa referència, doncs, crec que crec que demostren la seva 

capacitat i la seva vàlua per formar part d’aquesta comissió.  

I m’ha fet especial també referència, en vull fer... Crec que ho hem de ressaltar, 

doncs aquesta referència que ha fet vostè, doncs, a la part que va participar també 

a l’Agència de Protecció de Dades. I com conjugar, doncs, les dues qüestions? És a 

dir, per un cantó, la protecció de dades i aquest dret a l’accés a la informació i tota 

la feina que hauran de desenvolupar en aquesta comissió. I per tant, és una pregunta 

que ja li llanço: Doncs com creu que pot aportar vostè, doncs, amb el seu 

coneixement i amb les seves experiència alguns canvis, algunes metodologies, que 

s’haurien d’incorporar en aquesta comissió?  

De fet, és evident, doncs, que, com dic, doncs, aquesta trajectòria professional, 

doncs, el seu currículum ampli l’avala amb tota aquesta vessant més jurídica. I 
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també, doncs, amb aquesta part final de la seva, diguem-ne, trajectòria professional 

al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, també posant i intentant 

contraposar i conjugar també, doncs, l’Estatut d’Autonomia amb els drets 

constitucionals. És a dir, en aquest sentit, també com creu que pot aportar, doncs, 

el seu coneixement i la seva experiència en aquesta comissió?  

I per part meva, des del nostre grup, doncs avui que estem també a l’inici d’aquest 

mes de març i ho faré possiblement també després en altres membres valorar doncs, 

que estem renovant aquesta comissió amb cinc persones; quatre dones, quatre 

dones, doncs, que formaran part d’aquesta comissió. I estem doncs, en la 

commemoració, doncs, del 8 de març d’aquí a pocs dies, doncs crec que també ens 

n’hem de sentir orgullosos i com a grup parlamentari ens felicitem d’aquest ampli 

consens que hi ha hagut per fer aquesta proposta.  

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 

la diputada Glòria Freixa.  

Glòria Freixa i Vilardell 

Gràcies, president. Benvinguda, senyora Pérez, en aquest Parlament. Jo, a banda 

de felicitar-la ja senzillament per la proposta, com ha dit el company, doncs, el seu 

bagatge, el seu currículum ja no deixa lloc a cap dubte.  

Però sí que m’agradaria fer incís en aquell 2003, perquè realment vostè no només 

ha estat una estudiosa del dret i s’hi ha dedicat, sinó que a més a més ha estat 

pionera en moltes coses. Perquè aquell any, jo recordo el 2005 que en parlàvem de 

l’autoritat de protecció de dades i pensava: «Mare meva, què és això? I a què es 

dediquen exactament?» I me’n recordo que van haver-hi molts dubtes de si això 

calia, si no calia... Evidentment, no, no de les institucions, sinó de la ciutadania, que 

hi havia dubtes, fins i tot de si aquests drets nostres havien de ser protegits davant 

de tanta tecnologia o no calia res.  

I vostè hi entra el 2003. El 2003, que, per tant, hi entra des dels orígens, a dirigir 

aquella assessoria jurídica que, com vostè diu, va ser el fonament de tot el que va 
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venir després, perquè mancava encara molta de la legislació que havia de configurar 

doncs això, quin eren les relacions, la transparència? Com es vinculaven? De la 

mateixa manera que abans hem comentat doncs amb el tema dels arxivers, que 

també van tenir molt a dir en tota aquella configuració de per què conservar aquesta 

documentació, quant de temps... I, per tant, va ser una mica un laboratori també 

aquells inicis, que després els altres que hi han arribat, doncs ho han tingut 

segurament molt més fàcil del que ho va tenir vostè.  

Ara bé, aquí a l’altra cara de la moneda, que com deia vostè, és un mateix tot, però 

vist des d’una altra perspectiva. I, en aquest sentit, doncs, el que potser ens 

agradaria demanar-li és: Quina relació creu que hi hauria d’haver encara amb 

l’autoritat de protecció de dades? Perquè sap que en molts països, doncs en ares a 

la transparència, aquestes institucions estan plegades tant a l’autoritat de protecció 

de dades i com la GAIP formen part del mateix cos.  

I aquí, doncs, es va decidir aquest sistema doble, que no sabem si vostè, això, doncs, 

és una cosa que corrobora i que creu que així és més funcional. I també si està 

funcionant bé, com està funcionant o si creu que potser hauríem de fer alguna altra 

manera de funcionar que fos més àgil. Perquè, com dèiem, doncs, la transparència 

ha de facilitar tota aquesta informació al ciutadà, però sempre amb aquesta cura 

d’aquest dret fonamental que és el dret a la protecció de dades. I aquí és on vostès 

es complementen i no sé si voldria dir alguna cosa sobre aquesta relació entre les 

dues entitats.  

I desitjar-li sort i encerts i 
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també penso que la GAIP, amb la seva presència, segurament sempre serà doncs 

cap amunt. 

Vinga, gràcies. 

El president 
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Gràcies. En nom del grup parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, té la 

paraula la diputada Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Sí, moltes gràcies. Torno a dir el mateix que he dit abans. Nosaltres no formem part 

de l’acord, però és evident que els currículums avalen la trajectòria professional i, 

per tant, la meva intervenció, apart d’agrair-li tota l’exposició, serà dedicada més a 

fer-li algunes preguntes.  

I concretament, i ara em repassava exactament les paraules que havia dit el senyor 

Mir en la seva compareixença a la Comissió d’Estudi de Model Policial. Va fer una 

intervenció que lliga perfectament amb un dels punts que vostè ha destacat, que és 

aquest encaix dels dos drets, no? Llavors, ell ens deia que on ell creia que hi havia 

l’error, on hi havia hagut, diguem-ne, un tema que caldria millorar –i jo li preguntaré 

quina és la seva opinió al respecte– ell deia que així com la llei sí que evidentment 

posava límits, no?  

O sigui, quan es concreta quins són els límits que justifiquen de negar informació, 

que, si bé la llei deixava clar que podia haver-hi uns límits davant de quan a vegades 

posem en risc la seguretat pública, que això és una cosa que calia valorar-la en cada 

moment, en cada moment concret, no? Quina informació es demana, si aquesta 

informació concreta i la circumstància concreta posa en risc o no ho posa en risc, 

doncs això, caldrà..., de prendre una decisió. Que, en canvi, el reglament de la llei 

havia traduït aquesta expressió en una expressió molt més laxa, molt més..., molt 

més vaga que parlava, doncs, que amb un «que pugui posar en risc», no?, que 

deixava oberta una porta, que ell considerava que això era un error, perquè el que 

estava passant actualment és que Interior s’agafa a aquesta vaguetat per exercir 

una reticència absoluta a donar..., una reticència automàtica a donar informació i a 

vulnerar, per tant, aquest dret d’accés a la informació pública en casos en què no 

està posant en risc la seguretat.  

La meva pregunta és: Vostè, per la seva expertesa, considera..., no sé si és 

coneixedora, doncs, d’aquest reglament que desvirtua l’esperit de la llei, i si 

considera que això és un tema que caldria modificar?  

Moltíssimes gràcies.  
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El president 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la paraula 

el diputat Gallego.  

Joan Carles Gallego i Herrera 

No intervindré perquè no he pogut estar a l’exposició i, per tant, disculpes, que 

estava una altra qüestió.  

El president 

Gràcies, diputat. En nom del grup parlamentari de la CUP..., que s’ha incorporat, ara 

té la paraula el diputat Garriga. 

Joan Garriga Doménech 

Gràcies, president per l’entesa i el detall. Reiterar que el seu currículum és molt 

adient. La institució, nosaltres, mentre sigui vigent la Generalitat de Catalunya, ens 

sembla raonable i que fa una bona funció.  

I simplement reiterar, doncs, la crítica política que entre tres grups s’han manegat 

els candidats i ens hagués agradat que haguessin participat més grups. 

Gràcies.  

El president 

I en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula la diputada 

Jordina Freixenet. 

Jordina Freixanet i Pardo 

Gràcies. Benvinguda, senyora Pérez. Enhorabona i felicitats per assumir el repte. 

No em vull reiterar, però crec que es mereixen un petit esment en cada intervenció, 

doncs també en cada intervenció hi ha qui no..., ho vol posar en dubte i, per tant, en 

cada intervenció m’hi reiteraré.  

Reiterar que posem en valor aquesta capacitat de renovar totes les institucions 

pròpies del país i els òrgans de designació parlamentària, en aquest cas des del 

2015. Creiem que un gran acord de país per tirar-ho endavant és la fórmula com 

s’han de dur a terme els grans acords i no coneixem cap altre sistema més 
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democràtic que assolir grans consensos de país, fer-los el més plurals possibles i 

proposar-hi les millors persones per tirar-los endavant. I aquest també és el seu cas.  

Com ja hem anunciat, té el nostre suport. Té la confiança plena del grup d’Esquerra 

Republicana, ja que es reuneix amb escreix la competència i el prestigi que la 

normativa requereix i també per tal que el Parlament li doni plena confiança amb una 

àmplia majoria. En la seva proposta, senyora Pérez, vostè és advocada de la 

Generalitat i té una àmplia i dilatada experiència també en l’àmbit de la Generalitat. 

És l’única que ve de l’àmbit de la Generalitat. Els altres companys i companyes, 

molts venen de la mirada del món local.  

I, en aquest sentit, les meves reflexions aniran encarades més en aquesta línia. Sap 

que la Generalitat, en l’última remodelació de govern, ha passat les polítiques de 

transparència i bon govern en l’àmbit de Presidència, perquè creiem, com va dir 

també la consellera Vilagrà, que situar-los al Departament de Presidència garanteix 

ser en el departament motor, en aquest departament que ha d’exercir de pont, que 

ha d’exercir de ròtula transversal i de lideratge de tot el govern. 

I, en aquest sentit, i com també deia en la primera intervenció, parlem del dret 

d’accés, d’un dret de tercera generació, d’aquells drets que tenen per objectiu elevar 

també la democràcia, tenir una administració més transparent, aquestes parets de 

vidre.  

I des de la seva expertesa en aquests amplis coneixements, que també té en dret 

comparat, quins mecanismes establiria per tenir aquesta garantia de dret dins l’àmbit 

de la Generalitat i en el seu conjunt, també a nivell de país. Parlàvem de formació i 

capacitació en el món local i també de mediació, però en el repte de la Generalitat 

creiem que no és tant un compliment de procediment o de terminis –jo crec que la 

Generalitat en aquests moments els està complint sobradament– sinó també en feia 

referència la diputada Sabater, segurament aquí ens faltaria el tema dels criteris; 

criteris comuns o criteris d’aplicació o criteris transparents que, en aquest cas, també 

la GAIP té la capacitat d’assessorament que fins ara no s’ha exercit.  

És a dir, sempre hem fet més quan no ha funcionat ens han donat una resposta 

aquest assessorament, aquest acompanyament, aquesta col·laboració que totes les 

administracions haurien de tenir i crec que seria un dels reptes. I m’agradaria també 
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conèixer la seva opinió en si creu, també des de la seva expertesa del món de la 

Generalitat, que aquesta funció de la GAIP es pot ajudar també des de l’àmbit del 

Departament de Presidència a millorar també aquest dret d’accés al conjunt del país.  

Gràcies. 

El president 

Per contestar les preguntes que s’han formulat, té la paraula la senyora Pérez. 

Maria del Mar Pérez Velasco 

Gràcies, president. En primer lloc, vull agrair els comentaris que m’han fet. Els ho 

agraeixo moltíssim. Estic molt, molt contenta de poder participar en aquesta 

compareixença i intentaré contestar els comentaris o les preguntes que m’han fet de 

la millor manera que pugui.  

A veure, en primer lloc, per resumir, la primera tasca que crec que és de justícia, 

diguéssim, emprendre i tenir-ho present és que les funcions que fins ara ha 

desenvolupat la GAIP cal consolidar-les i cal donar-los una empenta i cal que 

aquesta institució estigui revestida de la..., diguéssim, de la infraestructura que 

precisa per a aquest repte que no és baladí.  

És a dir, se’ns venen a sobre no només el compliment de la norma, sinó nous reptes 

en els àmbits de les noves tecnologies que no paren de progressar i, per tant, la 

informació no para d’aprofundir-se i de presentar nous riscos també pel que fa a la 

transparència per al seu assoliment, és a dir, per poder-hi tenir accés. I això només 

es pot afrontar efectivament si es disposa d’una logística, d’un suport que ja ha fet 

el primer camí, aquest primer equip, al qual vull felicitar per la seva bona tasca 

reconeguda –estic d’acord– arreu pels bons criteris que ha assolit i, per tant, aquest 

seria un primer punt que més o menys podríem compartir entre tots. 

En segon lloc, posar de manifest una cosa. I és, jo provinc del món, efectivament, 

de l’estudi de la protecció de dades, que és l’altra vessant. Són dos drets que no 

tenen el mateix règim de garanties malauradament. També és fruit de l’última 

generació en la seva incorporació. Això és un repte, però és un repte constitucional. 

És a dir, el conveni del Consell d’Europa el posa de capçalera, el connecta amb 

l’article 10 del mateix conveni, però les constitucions, que no han arribat encara a 
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temps, doncs, el tenen dipositat en altres apartats constitucionals certament, que 

tenen rellevància, però que no tenen les mateixes garanties que, per exemple, el 

dret a la protecció de dades.  

I aquí la tasca de la GAIP de col·locar en la interpretació o la ponderació d’aquests 

dos àmbits mereixedors de la mateixa protecció és un repte, per al jurista és un repte. 

I jo crec que la GAIP, justament aquest és un esforç que ha de fer. I també és un 

esforç importantíssim des del punt de vista metodològic, i no és menor, perquè la 

manera de ponderar un i altre dret tampoc és la mateixa. La manera de ponderar un 

dret com el de protecció de dades no té el mateix mecanisme, la percepció no és la 

mateixa que la que s’utilitza des de la transparència, on la ponderació, el que 

s’anomena el test de danys, és una mica diferent, no és exactament el mateix.  

I això fa que les dos autoritats hagin de dialogar, hagin de tenir en compte els dos 

paràmetres. Per què? Perquè la coonestació d’un i altre sigui perfecte, sigui el màxim 

d’útil. I això, l’experiència diu que, basant-me amb el que ha estat la trajectòria 

d’altres en dret comparat, podríem dir, i en el nostres circumstàncies, en la pràctica 

s’ha fet igual, és el cas per cas. S’ha de ser molt prudent. Les normes donen unes 

eines, donen uns paràmetres, però és l’aplicador –i d’aquí la importància de les 

autoritats independents– que han de fer aquesta tasca de parametritzar, d’anar al 

cas per cas.  

Certament s’han de fer criteris, s’han de fer estudis, s’han de fer prospectives. Estic 

totalment d’acord amb la intervenció que s’ha fet abans i me n’alegro, perquè per 

formar part d’un equip on ja, diguéssim, l’arrencada és compartida, però 

efectivament, s’ha de ser prudent. Llavors entenc que la gran tasca que ha de tenir 

la GAIP justament és en l’aplicació de la norma que tenim, amb els reptes que dona 

la llei i que fa el reglament –contestant a la pregunta sobre el tema d’Interior– jo seria 

molt prudent i aniria al cas per cas i aniria parametritzant i buscant sempre el context. 

El context és molt important. Per què? Doncs perquè tots els drets en conflicte 

mereixen protecció i, certament, la transparència n’és un i, a més a més, catapulta 

directament al cor de la democràcia de la bona..., del bon funcionament de les 

institucions. I aquí està, diguéssim, el seu gran valor més enllà del dret.  
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Per tant, jo utilitzant, diguéssim l’experiència insisteixo, del dret comparat, com s’ha 

dit, en alguns països ambdues institucions formen part d’una mateixa i única 

comissió. És a dir, són dos seccions d’un mateix abast. En el fons han d’anar 

coonestades. I jo crec que aquí també, quan es volen protegir altres béns que no 

són drets fonamentals com el de la protecció de dades, sinó que són altres 

interessos, com el de la seguretat, jo també tindria aquesta perspectiva tan 

anglosaxona, tan pragmàtica d’on venen aquestes autoritats independents i que per 

això tenen aquesta virtualitat de ser analitzadores del context, del cas per cas i que 

sigui possible fixar criteris i fer pronòstics, recomanacions i, si cal, proposar canvis 

normatius, si és el cas. És una bona tasca a tenir en compte, també, d’aquesta 

institució.  

I per últim, no em vull estar de dir que comparteixo també la bona idea d’incorporar 

a l’equip professional dels arxivers, que quedaven menystinguts amb una tasca 

documental tan important en el dia a dia de l’administració. S’ha de ser molt 

coneixedor del que s’està..., al que s’està accedint per poder dissenyar un accés al 

màxim de equilibrat, al màxim de compensat.  

Però també s’ha de tenir en compte, hi insisteixo, els nous reptes que se’ns 

plantegen entorn a les noves formes de presa de decisió, que cada vegada imperen 

més en tots els àmbits, en el públic també, sobre l’aplicació de la intel·ligència 

artificial, sobre l’aplicació de grans bases de dades. I aquí també s’haurà d’estar molt 

alerta. I la GAIP aquí també tindrà un gran repte per afrontar com es fa la 

transparència també en aquests àmbits, que ja no és només la transparència de la 

informació, sinó i de com s’obté la informació. Com el biaix pot, diguéssim, impregnar 

presa de decisions, això també és transparència. Com aquests elements s’han de 

tenir en compte i són qüestions no menors que mereixen molt d’estudi, que mereixen 

molt..., d’estar molt al dia.  

I, per tant, lligo amb el començament i acabo, amb el que es doti aquesta institució 

del màxim de suport logístic per poder fer aquesta gran comesa que entenc que, si 

em donen la confiança, estaré molt agraïda de realitzar.  

Moltes gràcies. 

El president 
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Moltes gràcies, senyora Pérez. Ara serà el torn de la senyora Iolanda Pineda. 

(Pausa.) Senyora Pineda, quan vulgui. 

Iolanda Pineda Balló 

Bon dia. Gràcies, president de la comissió. Gràcies a tots els portaveus i altres 

diputats que avui estan aquí presents en aquesta sessió. I per començar, agrair 

especialment al grup que m’ha proposat per tal de fer-me la confiança i proposar-me 

per formar part de la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública.  

Fins ara hem escoltat la compareixença de 
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tres membres i jo crec que ja han tingut accés al currículum que vaig presentar per 

tal d’avaluar la meva idoneïtat i no en faré un seguiment molt exhaustiu, més aviat 

poder presentar-me, el que em sembla és interessant a l’hora d’avaluar la meva 

idoneïtat.  

Ja n’hem parlat diversos compareixents, de l’article 40 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern, que regula 

la composició i designació dels membres de la comissió de la GAIP i parla de que 

els membres de la Comissió han de ser juristes especialistes en dret públic i tècnics 

en matèria d’arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i 

prestigi reconeguts i amb més de deu anys d’experiència professional.  

Bé, en primer lloc, celebrar que s’hagi proposat a la senyora Aymerich com a, en 

aquest cas, arxivera, com a tècnic especialista en gestió documental que fins ara la 

GAIP no havia tingut l’oportunitat de tenir, que era una figura llargament reivindicada 

des de la seva creació i que finalment podrem, si tot és..., si ens donen vostès la 

confiança, podrem ja començar en aquest cas amb un nou cas, amb una arxivera, 

amb un especialista en gestió documental en l’equip.  

D’altra banda, la meva formació és com a jurista i soc jurista de professió, i podria 

dir que soc jurista de vocació. I he tingut la immensa sort de poder viure el dret des 
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de la vessant d’advocada en quasi vint-i-cinc anys de col·legiació a l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Girona, divuit dels quals com a exercent. I afortunada també de viure 

el dret des de l’exercici de la política, quan he estat escollida com a representant de 

la ciutadania, ja fos com a regidora, com a alcaldessa, com a consellera comarcal o 

com a senadora.  

I des d’aquesta doble vessant crec que puc ser un bon actiu per a la GAIP. Però 

quan parlem de dret públic, especialistes en dret públic, a què ens referim? Jo crec 

que avui, amb la intervenció dels companys que m’han precedit, tant del doctor 

Barberà com de la senyora Pérez, doncs ens ha quedat clar. Els especialistes en 

dret públic que tant a nivell de la Generalitat com a nivell de la universitat tenen, ens 

estem referint, si acudim a una definició planera, a un conjunt de branques del dret 

caracteritzades perquè hi intervé l’Estat. Hi intervé un ens a l’Estat donat d’imperium.  

Són exemples de les disciplines jurídiques incloses dins del concepte genèric de dret 

públic: el dret penal, el dret constitucional, el dret financer i tributari o el dret 

administratiu. I aquí n’hem tingut dues mostres importants dels que m’han precedit.  

En aquest cas, la meva expertesa no és com a tècnic de l’administració ni de l’àmbit 

acadèmic, sinó que es basa dins de l’àmbit com a advocada, no?, que he treballat 

en l’àmbit del dret civil, que no seria pròpiament en matèria de dret públic, i en dret 

administratiu, una de les branques del dret públic.  

I, en aquest sentit, al despatx de la que en soc titular, treballem sobretot en l’àmbit 

administratiu, on un setanta per cent dels expedients tracta casos relacionats amb 

dret administratiu, ja sigui tramitació, gestió o contenciós administratiu. I, dins del 

dret administratiu, les principals matèries en les que treballo són estrangeria i 

Seguretat Social.  

Aquesta expertesa com a advocada suposa un coneixement acurat tant de 

l’administració local com de la Generalitat de Catalunya, com de l’administració 

estatal i de les lleis que regulen els procediments, tant el procediment administratiu 

com el contenciós administratiu. Sens dubte, aquesta experiència pot ser valuosa a 

l’hora de ser membre de la GAIP, on principalment, si tenim en compte la memòria 

del 2021 d’aquest organisme, en la majoria de casos es tracta, doncs, de queixes o 
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reclamacions de la ciutadania per falta de transparència d’alguna administració, ja 

sigui local o de la Generalitat.  

D’altra banda, la meva experiència política, sobretot en el món local, he estat 

alcaldessa de Salt del 2007 al 2011, regidora també del municipi de Salt del 2003 al 

2015, en diversos mandats, consellera comarcal del Gironès. I també el meu pas per 

al Senat com a senadora de designació per part d’aquest Parlament. Tot això ve a 

sumar a l’experiència com a advocada que he exposat, experiència política que 

completa el meu currículum de jurista.  

L’experiència política m’ha ajudat a conèixer també l’organització administrativa i 

entendre i entendre-la. Moltes vegades, ja ho sabem, és força complexa. I així com 

també entendre el seu funcionament més quotidià, més pràctic. A això també m’hi 

ha ajudat el fet d’haver estat membre de la Federació de Municipis de Catalunya, on 

he format part, junt amb tècnics de la Comissió d’Immigració d’aquest organisme.  

També he estat assessora del grup polític del PSC a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i quan he treballat de tècnic als Serveis Territorials de Cultura de Girona. 

O també els coneixements sobre tècnica legislativa, no sols perquè vaig cursar com 

a optativa a l’assignatura de Tècnica Legislativa a la Universitat de Girona, sinó que 

quan he estat al Senat i he estat ponent en diverses lleis.  

En definitiva, els meus mèrits per ocupar aquest càrrec a la GAIP ofereixen un mixt, 

entenc, d’expertesa jurista i política. Puc afirmar que he estat a les dues bandes del 

taulell. D’una banda, com a advocada que tramita, que presenta recursos, que porta 

l’administració a la jurisdicció contenciós-administrativa, quan els interessos dels 

clients així ho requereixen o bé quan he exercit d’assessora d’un grup polític o 

tècnica de l’administració o quan he tingut l’oportunitat de ser alcaldessa, de dirigir 

un ajuntament en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes i de fer un control de 

govern quan he ocupat càrrecs de regidora i consellera comarcal a l’oposició.  

Es podria dir que he fet molts papers de l’auca i que, la veritat, després d’haver sentit 

els companys que m’han precedit, em fa especial il·lusió que si rebo la seva 

idoneïtat, el seu vistiplau, puguem crear un equip dins de la GAIP jo crec que amb 

un nivell extraordinari per donar un impuls a la GAIP.  
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I sobretot agrair els membres que properament cessaran de la GAIP, sobretot a la 

seva presidenta, Elisabet Samarra, i el Pep Mir, perquè han fet la feina d’obrir camí, 

de crear la institució i donar-li un prestigi i una consideració que espero en l’equip 

que puguem conformar, l’impulsarem encara més, el consolidarem i podrem, doncs, 

fer que aquesta institució que ja té uns anys de funcionament però que potser li 

convé aquesta consolidació, realment la pugui assolir.  

Moltes gràcies per la seva atenció i resto a la seva disposició per tal de poder 

resoldre els seus dubtes i les seves consideracions. 

El president 

Gràcies, senyora Pineda. El grup parlamentari socialista, té la paraula el diputat 

Gimeno. 

Cristòfol Gimeno Iglesias 

Gràcies, president. Benvinguda senyora Pineda. Benvinguda aquí al Parlament. 

Gràcies per la seva explicació d’aquest currículum, perquè avui com a comissió hem 

de valorar aquesta idoneïtat i reconèixer que compleix amb tots els requisits que 

estableix la llei i que els mèrits que presenta estan més que justificats i presentats. 

I, per tant, és evident la seva vessant, aquesta més professional des del punt de 

vista jurídic en tots els àmbits en els que diu que treballa i que ja coneixem que 

treballa i que també estan relacionats aquí, doncs, amb l’experiència professional. I, 

per tant, doncs, crec que ho hem de posar en valor una altra dona i en aquest cas 

també absolutament preparada i empoderada.  

I permetin-me que, més enllà de les preguntes i més enllà d’algunes..., són 

reflexions. Crec que vostè aporta amb tot aquest bagatge, diguem-ne, institucional 

el que jo vull fer en aquests moments, que és reivindicar la feina política, no només 

la seva, la que fem tots nosaltres, la que fan la majoria, un percentatge molt alt de 

totes les formacions polítiques, de persones que es dediquen a la política i que a 

vegades, per algunes circumstàncies, està desprestigiada aquesta feina. Però vostè, 

com ha fet referència, com a regidora, com a alcaldessa, com a consellera comarcal 

del seu Consell Comarcal territorial, de senadora, també crec que aporta, com ha 

explicat vostè, doncs, aquest pragmatisme, aquesta està..., també en aquesta part 
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del mostrador, a l’altra banda del mostrador, i veure de quina manera es 

desenvolupen les coses.  

I, per tant, ho vull fer, doncs, amb tota la solemnitat que pertoca, doncs de posar en 

valor aquesta feina que fem responsables regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, 

consellers, conselleres comarcals en tots els àmbits de la política, aquesta feina que 

s’ha de fer i que fem majoritàriament des de tots els grups parlamentaris, amb molt 

de rigor i amb molt d’orgull.  

I, per tant, des del nostre grup, doncs, molt contents. Doncs, agrair-li que hagi 

assumit aquest repte. Contents, doncs, que pugui formar part d’aquesta nova 

comissió. Estic segur que què hi aportarà, doncs, aquesta visió diguem-ne 

professional, però també de veure de quina manera s’han de desenvolupar les coses 

d’aquesta experiència política que vostè ha fet referència.  

Per tant, desitjar-li molta sort, molts encerts en aquesta nova etapa i estic segur que 

aportarà, doncs, aquesta visió també pragmàtica, que vostè ha exposat en la seva 

exposició.  

Benvinguda i enhorabona! 

El president 

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 

la diputada Glòria Freixa. 

Glòria Freixa i Vilardell 

Gràcies, president. Bé, gràcies, senyora Pineda, per aquesta exposició. Vostè 

parlava d’un equip i deia, crec que aquí es formarà un equip, doncs, prou potent. I jo 

crec que de la majoria de hearings que hem sentit nosaltres en aquesta comissió, li 

he de dir que la cosa té molt bona pinta. Que a mi em sembla que s’està construint 

un gran equip i crec que aquí ens hem de felicitar, doncs, els tres partits que hem 

estat capaços d’arribar a un acord, prioritzant la professionalitat i la tècnica davant 

de qualsevol altra cosa de la que moltes vegades es té tendència a acusar-nos, quan 

la finalitat crec que ha quedat bàsicament deduïda de les vostres compareixences. 

Perquè cada una d’elles ha aportat una visió diferent del que ha de ser també 

aquesta GAIP. I crec que tota aquesta aportació, doncs, suma.  
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Jo crec que la qualitat democràtica d’un país es mesura justament per com és capaç 

d’aplicar la seva transparència i que, per tant, doncs almenys des de Junts per 

Catalunya, la GAIP és una entitat absolutament prioritària que s’ha de cuidar, que 

s’ha de deixar créixer i que s’ha de dotar, com han demanat alguns dels 

compareixents, doncs, tot el reforç que sigui necessari.  

Ho deia quan ha comparegut la senyora Pérez, parlava, doncs, de que nosaltres..., 

de que des de la GAIP també es poden proposar, doncs, d’afegir-se a fer doncs 

canvis normatius. I per tant, jo ja ho he dit a la primera compareixença, creiem que 

s’ha d’avançar amb aquesta llei de transparència. Creiem que s’ha de modificar, que 

ja té uns anys i que, com han estat dient, doncs, es requereix de molta actualització, 

atès tots els canvis que hi han hagut tecnològics i a la nostra societat que ho han 

modificat tot. I això ha d’anar acompanyat d’una regulació. I, per tant, doncs, oberts 

a totes aquelles propostes que vulguin fer.  

I després també el senyor Barberà, ha comentat, bé, a vegades no ens trobem 

davant d’una negativa d’un municipi a donar la documentació quan ho demana el 

ciutadà, sinó que senzillament és aquesta incapacitat de poder donar resposta als 

ciutadans. Ens han vingut a comparèixer aquí moltes vegades les associacions 

també de municipis petits, i ens deien: «És que tenim un vuitanta per cent del temps 

de l’única persona administrativa que potser tenim a l’Ajuntament dedicada a 

respondre i a complimentar la burocràcia administrativa.»  

Per tant, tenim deures també nosaltres, perquè tot això, evidentment s’ha d’agilitzar 

i hem de posar totes les facilitats a totes aquestes entitats perquè puguin donar una 

resposta que creiem nosaltres tan important als ciutadans.  

I per acabar, m’agradaria preguntar-li si vostè considera hi ha prou publicitat d’aquest 

dret. És a dir, la ciutadania, vostè, des de la seva perspectiva, ha comentat des de 

l’àmbit local i també des de la seva participació com a senadora en alguna proposta 

legislativa, vostè creu que hi ha prou informació d’aquest dret? El ciutadà coneix 

prou que té aquest dret d’acudir a l’administració davant d’aquests «inaccessos», 

per dir-ho d’alguna manera?  

Gràcies. 

El president 
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Pel Grup Parlamentari de Vox, té la paraula el diputat Garriga.  

Joan Garriga Doménech 

Gràcies, president. I gràcies, senyora Pineda, per la seva compareixença. Reiterar 

que bé, la seva formació acadèmica és impecable, la seva trajectòria professional 

l’avala i ve del món també privat, que allò que és veritat que pot complementar, 

doncs, aquest equip. Nosaltres considerem que aquesta institució és adient mentre 

continuï vigent aquesta institució de l’Estat que es diu Generalitat de Catalunya, 

perquè presta un servei convenient.  

I reiterar aquesta crítica política, que vostè és aliena, encara que forma part també 

del Partit Socialista, que és aquest pacte a tres deixant de banda 
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els altres grups parlamentaris, quan jo crec que la democràcia està en poder parlar 

amb tots i ells s’ho han manegat. Però vostè és víctima també d’aquesta decisió 

d’aquests grups. O sigui que res més a dir.  

Gràcies.  

El president 

En nom del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula 

la diputada Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Gràcies, president. Gràcies, senyora Pineda. Bé, molt breument. Reitero que 

nosaltres, com a espai polític, no hem format part d’aquest acord i no hi tampoc..., i 

hem sigut crítics amb la forma com es va prendre la manera de renovar les 

institucions. Però això no ens impedeix valorar i agrair les trajectòries professionals 

de les persones que esteu aquí davant.  

De totes maneres, en el seu cas, vostè, de totes les persones que han comparegut, 

ha posat en valor i ho ha fet també el seu company, el portaveu del Partit Socialista, 
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justament l’expertesa política com a experiència. I jo, que també ha sigut alcaldessa, 

puc entendre molt bé que això és un valor.  

Però sí que necessito fer-li una pregunta pel fet de que... O sigui, la pregunta seria 

que entenc que vostè podrà superar la contradicció que pugui suposar el fet que 

justament l’espai polític que vostè representa en qüestions de transparència... Poso 

un exemple, així molt recent. El PSC ha votat en contra de la comissió d’investigació 

del Catalangate, aquí, en el Parlament i del tema del Pegasus i dels fons voltors, i 

també en contra del mecanisme de control extern independent de..., sobre la policia. 

Al Congreso, el PSOE va votar en contra de la comissió d’investigació pel 

Catalangate. Llavors, com que justament vostè ha posat la part política, si no, no li 

hauria preguntat, però justament vostè l’ha posat en valor, m’agradaria que ens 

pogués dir una miqueta explicar com, d’alguna manera, malgrat pertànyer a un partit 

que està votant en contra d’exercicis tan importants de transparència i d’accés a la 

informació per a la ciutadania, vostè, com a candidat a la GAIP, sí que és solvent 

respecte a aquest compromís de treballar per no interrompre o no privar de cap 

manera això.  

M’agradaria saber d’alguna manera com viurà aquesta contradicció o si em pot 

aportar alguna dada que em serveixi per augmentar la confiança en aquest sentit.  

I moltes gràcies. 

El president 

El grup d’En Comú Podem, el senyor Gallego, no intervindrà? (Joan Carles Gallego 

i Herrera intervé sense fer ús del micròfon.) Doncs en nom del grup d’Esquerra 

Republicana, té la paraula la diputada Freixenet. 

Jordina Freixanet i Pardo 

Benvinguda, senyora Pineda. Endavant en assumir aquest repte. Permetin-me 

reiterar i posar en valor l’acord de país. Vostè ve del món local i sap que l’única 

manera de transformar i progressar també en l’àmbit de la consolidació de drets és 

arribar a acords i consensos i, per tant, posar en valor aquest acord plural, possible 

i també d’intentar posar-hi entre tots les millors candidatures per fer-lo encara més 

rigorós i possible.  
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Hem anunciat reiteradament també que té el nostre suport. Té la confiança del grup 

d’Esquerra Republicana. Reuneix la competència i el prestigi que la normativa 

requereix perquè aquest Parlament li doni confiança en el seu cas com a advocada 

de professió des de l’any 98 i també com alcaldessa, no? Aquest binomi, aquesta 

dualitat entre el món tècnic i el polític, especialment en el món de la política local.  

Des de la seva experiència, des de la seva experiència, expertesa en el món local, 

hi ha un debat recurrent, com vostè sap, pel que fa a la GAIP, que en nombroses 

ocasions ha dictaminat quins són els límits o no límits del dret d’accés i en el món 

local, els electes moltes vegades li hem demanat opinió, no? L’any 2022, dels dos 

dictàmens, un feia referència també en si els electes locals podien accedir o no 

accedir al procediment sancionador. I l’any 2021, també dels dos dictàmens es 

parlava sobre l’abús, si existeix, del dret d’accés a la informació pública dels electes. 

En aquest cas es tractava d’un municipi que un sol grup municipal va demanar 

setanta-cinc peticions en un sol any. Setanta-cinc peticions no són moltes, però si 

parlem del municipi en qüestió, 2.600 habitants, trenta-cinc llocs de treball en total, 

entre brigada, personal de vigilància, administratiu i tècnics, només quatre, la GAIP 

va determinar que no existia cap tipus d’abús.  

Hem parlat en molts casos que hi ha una manca de voluntat i aquí estem d’acord. I 

crec que tots els que som aquí que hem d’intentar revertir mitjançant la formació, la 

pedagogia, tenim una estratègia de país per tal que això no sigui així. Però també 

des d’Esquerra Republicana sempre hem parlat d’aquesta Catalunya sencera, 

d’aquesta necessitat de mirar el país sencer i de mirar-hi la fortalesa des del municipi 

més petit al municipi més gran.  

A mi també m’agradaria que la GAIP adoptés, com a institució pròpia d’aquest país, 

aquesta mirada del país sencer i que en tot allò que hagi de fer, d’acompanyar, tingui 

també la sensibilitat en el món local i en especial en els petits municipis que no 

disposem ni dels mateixos recursos ni de les mateixes competències i que, per tant, 

potser s’hauran de mancomunar serveis. Potser s’haurà de parlar de les 

associacions de municipis. Potser haurem de parlar de la fortalesa del que parlàvem, 

no?, de la capacitat de fer xarxa i també qui diu iniciar una xarxa pel dret d’accés en 

el món municipal i que permeti garantir-lo no? I que, per tant, es dirimeixi quan hi ha 
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una manca de voluntat a realment quan hi ha una manca de capacitat en els 

recursos.  

En aquest sentit, i des de la seva experiència, que crec que també és molt important 

que s’aporti en l’àmbit de la GAIP amb la seva visió, quina estratègia plantejaria en 

el món local i especialment pel que fa –que segur que s’hi trobarà– aquesta 

dicotomia que tenim sovint els electes locals del país. 

Gràcies.  

El president 

Per contestar les preguntes que s’han formulat, té un temps també d’uns deu minuts. 

Iolanda Pineda Balló 

D’acord. Gràcies. Moltes gràcies per totes les seves intervencions i consideracions. 

Sí que he considerat convenient poder posar sobre la taula el meu bagatge 

institucional i polític, no perquè professionalment m’hi hagi dedicat molts anys o que 

hagi deixat la meva professió per estar molts anys dedicant-me a la política, però sí 

que he estat combinant en moltes ocasions la meva tasca com a regidora a 

l’oposició, en aquest cas a l’Ajuntament o de consellera comarcal, amb la meva 

professió d’advocada, no?  

I que crec que dona una visió de l’administració des d’un altre vessant, no és ni la 

del tècnic treballador a l’administració, ni l’acadèmic, ni la de l’advocada que va fer 

una reclamació és una altra..., és diferent i crec que pot ajudar, junt amb la resta dels 

altres membres proposats per la GAIP, a tenir aquesta visió polièdrica de 

l’administració i ajudar des de les diferents bandes com després ja em referiré a les 

preguntes que m’han dirigit expressament.  

Sí que, en referència a la intervenció de la senyora Freixa, crec que serà un equip 

molt potent. Hi estic absolutament d’acord i em fa molta il·lusió poder-ne formar part 

si em donen la seva confiança. I que la GAIP, evidentment encara necessita d’estar 

convenientment dotada per al seu exercici. Perquè, bé, entenc que pel que he pogut 

llegir, parlar i, en definitiva, veure que es tracta, doncs d’una institució que encara li 

falta múscul, no? Li falta poder tenir la dotació necessària perquè tingui un correcte 

funcionament i que, per ara, les dues persones que hi han estat com a vocals en els 



Comissió d’Afers Institucionals 

Sessió núm. 32 / 2 de març de 2023 

 

69 

últims, crec des de 2017, que han estat com a vocals, han fet una feina ingent i 

preparen unes memòries extraordinàries, resolent més gairebé el doble o resolent..., 

o tramitant gairebé el doble de casos pel qual havia estat previst amb cinc membres. 

O sigui, la meva admiració absoluta cap a ells en aquest sentit.  

En aquest cas, després em deien si eren necessaris canvis en la llei de 

transparència. Bé, darrera..., en els darrers anys hi ha hagut canvis legislatius, potser 

no tants, però com sempre la realitat passa per davant moltes vegades de les 

necessitats legislatives. I en aquest cas, doncs, ja sigui les xarxes socials, tot el tema 

informàtic d’internet, tot avança a una velocitat tal que a vegades és difícil poder-la 

atrapar i que probablement existeixen necessitat de fer aquests canvis legislatius 

sobre la llei de transparència, que ara jo no m’atreviria a dir tampoc, eh, però que 

probablement que sí que es necessiten.  

I respecte a si hi havia prou publicitat sobre el dret d’accés a la informació pública, 

no, no existeix. O sigui, no existeix prou publicitat. Si ens atenem a les reclamacions 

que rep la GAIP, podríem dir que sí, no? Si aquest organisme va estar plantejat per 

rebre unes sis-centes consultes, reclamacions, queixes a l’any i n’està rebent 

gairebé el doble, podríem acabar dient que sembla que sí que és prou conegut 

perquè n’està tramitant el doble, però tot i així, a nivell del que jo puc percebre en el 

desenvolupament de la meva professió, no és gens conegut ni tan sols pels propis 

professionals. 

Sincerament, jo crec que aquí cal un esforç per tal de donar-lo a conèixer i que no..., 

s’acabi essent una institució coneguda i per tant reconeguda, i no com un subsidi de 

l’administració on algú pot acudir si no et donen la informació que has sol·licitat. I a 

mi em sembla que necessita aquest impuls de publicitat en aquest sentit.  

En quant a la intervenció del senyora Sabater, com superar aquesta contradicció? 

Bé, de contradiccions totes n’hem de superar moltes a la vida. I en aquest cas jo ja 

he dit en la meva intervenció que soc jurista de professió, de vocació i, en aquest 

cas, doncs, el que és l’imperi de la llei o la possibilitat de que m’haig de sotmetre 

només seria..., només faltaria, no?, al que és la GAIP i les seves circumstàncies, la 

seva normativa, i a mi el que decideixi el partit polític del que formo part, si en formo 

part, amb molt d’orgull i satisfacció, però una cosa és la meva feina com a jurista a 
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dins, en aquest cas, de la GAIP, i l’altra, les meves consideracions polítiques i 

ideològiques que han de quedar al marge. S’ha de poder separar. Si no fos així, no 

seria idònia. No em consideraria idònia per al càrrec.  

Precisament, el fet d’haver estat els dos costats que deia al taulell m’ha posat moltes 

vegades en contradicció. Moltes coses que jo havia vist com a alcaldessa quan els 

he hagut de veure com a advocada no m’han semblat el mateix. O sigui, i en aquest 

cas, doncs, em tocarà veure des d’una altra perspectiva i en aquesta perspectiva 

m’haig d’adaptar a les circumstàncies que requereix el lloc i crec que soc capaç de 

fer-ho. Per tant, en aquest sentit, espero poder-ho fer.  

I les estratègies, quina seria la estratègia que hauríem d’adoptar de cara al món 

local, no? Bé, el món local i sobretot els municipis petits, està absolutament infradotat 

en les seves necessitats, siguin burocràtiques, administratives, tècniques... I bé, com 

bé deia la senyora Freixanet, seria necessari, algunes vegades, doncs, mancomunar 

serveis o a través de federació de municipis, Associació Catalana de Municipis, que 

ja s’ha fet, perquè jo recordo haver-ho fet quan estava a la federació municipis. 

Doncs, veure quines serien les estratègies, les que podríem millorar aquesta 

infradotació que té el món local, la mancomunació de serveis..., però n’hi ha moltes 

altres fórmules en cas de contractació, de subministres i més compra agregades i 

demés que ara no, tampoc no, no crec que hagi d’estendre’m aquí, però que des 

d’aquí podem donar també, des de la GAIP, aquesta formació, informació, suport, 

orientació, assessorament als municipis per poder-los..., ajudar-los a que no estiguin 

tan infradotats en aquest sentit, eh?  

I em sembla que havent contestat totes les intervencions i reiterar de nou el meu 

agraïment a la seva paciència. 

El president 

Moltes gràcies, senyora Pineda. Ara és el torn de la darrera compareixença, que és 

la senyora Clara Isabel Velasco. (Pausa.) Quan vulgui, pot començar la seva 

intervenció. 

Clara Isabel Velasco Rico 
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Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Gràcies per la seva presència 

avui aquí. Comparec davant de tots vostès perquè puguin avaluar la meva 

suficiència, idoneïtat, per ser nomenada membre de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació Pública de Catalunya.  

Comparec amb humilitat, amb molta il·lusió i també amb cert respecte i sentit de la 

responsabilitat, perquè si la meva candidatura fructifica, haurem de continuar amb la 

resta de companys la tasca ingent, excel·lent i àmpliament reconeguda dels actuals 

membres de la GAIP, el senyor Josep Mir i la seva presidenta, l’Elisabet Samarra.  

Tots vostès tenen a disposició el meu curriculum vitae amb dues versions, una més 

abreujada 
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i una més extensa d’on sembla que es pot desprendre que compleixo els requisits 

que l’article 40 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern exigeix als membres de la GAIP.  

En el meu currículum veuran que soc jurista. Soc llicenciada en Dret per la 

Universitat Pompeu Fabra l’any 2001. Posteriorment em vaig doctorar en Dret Públic 

l’any 2009 a la mateixa universitat, sota el mestratge del professor Enric Argullol, i la 

meva tesi va ser mereixedora del premi Jordi Solé Tura per un treball sobre la 

democràcia. També hauran vist que soc llicenciada en Ciències Polítiques i de 

l’Administració l’any 2012 per la Universitat Oberta de Catalunya.  

També comprovaran que tota la meva carrera professional l’he desenvolupada a la 

universitat, fent les quatre tasques que el nostre ordenament jurídic exigeix als 

professors universitaris. Jo he desenvolupat tasques de docència, de recerca, de 

transferència de coneixements, però també de gestió.  

Actualment soc professora agregada a Serra Hunter, a la Universitat Pompeu Fabra, 

de Dret Administratiu. Abans havia ocupat places de becària de formació del 

professorat universitari, d’ajudant de dret administratiu, de professora lectora i de 

professora col·laboradora a la UOC des de l’any 2006. Són, fins ara, com veuran, 
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vint-i-un anys dedicats en exclusiva a la universitat i a conrear el dret públic, 

concretament el dret administratiu.  

I, a diferència del que deia el meu estimat Josep Ramon Barberà, no m’he quedat 

tampoc amb aquesta torre d’ivori, malgrat la meva dedicació hagi estat principalment 

la universitat. En l’àmbit de la docència he impartit docència en grau, a nivell de grau 

i a nivell de màster, tant a la Pompeu Fabra com a la UOC, en diverses llicenciatures 

i graus, en el Grau en Dret, en el Grau en Ciències Polítiques, en el Grau en 

Periodisme. I aquesta tasca sembla que l’he desenvolupat a plena satisfacció dels 

qui l’han avaluat, perquè se m’han concedit fins ara tres quinquennis de docència.  

En l’àmbit de la recerca, que sempre he desenvolupat a l’empara de beques i 

projectes de recerca obtinguts en concurrència competitiva i sempre en un entorn 

internacional i de perspectiva comparada, he gaudit, com dic, de cinc beques 

individuals que m’han permès fer recerca àmplia a l’estranger, gaudint de beques 

predoctorals i postdoctorals als Estats Units, a Itàlia, a França i al Canadà.  

He participat en vuit projectes de recerca estatals en els àmbits del control de la 

discrecionalitat, en l’àmbit de l’urbanisme i el medi ambient, en l’àmbit de la 

transparència i el bon govern. I sobretot en els darrers anys, m’he centrat en 

l’impacte que han tingut les tecnologies de la informació i la comunicació respecte al 

dret administratiu i els drets dels ciutadans. També he participat i coordinat dos 

projectes europeus de recerca en aquestes matèries i actualment codirigeixo un 

projecte de recerca estatal amb el professor Agustí Cerrillo de la UOC, en matèria 

justament de transparència algorítmica.  

Com hauran vist, les meves línies de recerca prioritàries han estat el federalisme 

comparat i la distribució territorial del poder. I tinc la sort de, si la meva candidatura 

fructifica, de poder compartir espai i tasques amb la Maria del Mar Pérez Velasco, a 

qui vaig citar profusament a la meva tesi doctoral. També m’he dedicat el 

procediment administratiu, a la transparència i el bon govern i, com els he dit, 

l’impacte de les tecnologies de la informació i de la comunicació en els afers públics.  

Soc autora de diverses publicacions i de diversos llibres, ja sigui en codirecció o com 

a autora única. He publicat vint-i-set articles de revista i prop de cinquanta capítols 
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de llibre, el que indica que puc treballar perfectament en xarxes i d’una manera 

col·laborativa.  

Fa prop de deu anys que vinc estudiant, des de diverses vessants, el règim jurídic 

de la transparència i del dret d’accés a la informació pública. Formo part dels debats 

actuals sobre cap a on ha d’anar aquest nou règim de transparència i com potenciar 

i garantir millor el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública; com ha 

impactat els sistemes automatitzats de presa de decisions en l’esfera del dret 

d’accés, si el codi font dels algoritmes és o no informació pública; sobre si les 

autoritats de protecció d’aquest dret han de ser autoritats independents o no, sobre 

si han de tenir potestat sancionadora o no... De fet, fa molt poc vaig comparèixer al 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales al fil del debat que s’està tenint allà 

en diversos seminaris sobre la reforma de la llei estatal en aquestes matèries.  

He escrit sobre mediació en l’àmbit de la transparència i sobre l’encaix competencial 

de la llei catalana i de la llei espanyola en aquest àmbit. 

Actualment compto amb dos sexennis de recerca i estic a l’espera de la resolució 

del reconeixement del tercer sexenni. Com que ja els he dit que també ha baixat una 

mica de la torre d’ivori, que sembla que és la universitat, també he desplegat o 

desenvolupat una àmplia tasca de transferència de coneixements. Com hauran vist, 

soc ponent habitual en cursos, seminaris i jornades de formació per al personal de 

totes les administracions públiques de Catalunya. He fet cursos i seminaris a l’Escola 

d’Administració Pública, al Centre d’Estudis i Formació Jurídica Especialitzada, a la 

Federació de Municipis, a l’Associació de Municipis. He impartit docència també per 

als funcionaris de la Diputació de Barcelona i per a diversos departaments i consells 

comarcals de Catalunya.  

De fet, els anys 2015 i 2016 gairebé vaig viure a l’Escola d’Administració Pública, 

perquè vam repetir en reiterades ocasions cursos monogràfics sobre la llei de 

transparència de Catalunya per a comandaments de la Generalitat i per tècnics 

mitjans. Com hauran vist, també vaig formar part entre els anys 2008 i 2012 de la 

Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. He estat membre del 

Consell Assessor de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. He col·laborat amb 

l’AQU com a assessora jurídica externa. He treballat per l’European Research 



Comissió d’Afers Institucionals 

Sessió núm. 32 / 2 de març de 2023 

 

74 

Council com a experta avaluadora en ètica l’any 2020. Soc secretària del Comitè 

editorial de la Revista Catalana de Dret Públic i he desenvolupat amb conveni amb 

d’altres..., amb administracions, diverses tasques d’assessorament en procediments 

de reforma normativa.  

He desenvolupat tasques de gestió també en l’àmbit de la universitat. A la Facultat 

de Dret, he estat coordinadora de mobilitat, coordinadora de dobles graus, 

coordinadora de l’Àrea de Dret Administratiu entre el 2014 i el 2017, i actualment soc 

delegada del rector per als estudiants en funcions. Actualment, a la Pompeu Fabra, 

soc membre de la Comissió assessora en matèria de transparència. Soc membre de 

la Comissió d’integritat que monitoritza la nostra línia ètica, membre de la Comissió 

acadèmica de reconeixement de crèdits i de la –aquesta és una mica antipàtica– de 

la Comissió de revisió de qualificacions.  

Aquestes tasques de gestió posen de manifest, al meu entendre, que, a banda de 

ser una especialista en l’àmbit teòric i acadèmic del dret públic, també he assolit una 

certa experiència pràctica en la seva aplicació. En definitiva, el meu recorregut 

professional acredita, em sembla, el nivell de suficiència exigida per la llei als vocals 

de la GAIP.  

I, en definitiva, no voldria concloure aquesta compareixença sense donar les gràcies 

als grups parlamentaris que han proposat la meva candidatura i espero poder ser 

mereixedora també de la confiança dels altres grups de la cambra. Per mi seria un 

honor i és un goig poder seguir servint a la ciutadania amb una altra faceta 

professional i des d’una altra institució.  

Moltes gràcies per la seva atenció i quedo a la seva disposició en cas que tinguin 

qualsevol dubte o pregunta. 

El president 

Gràcies, senyora Velasco. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, té la paraula el diputat Gimeno. 

Cristòfol Gimeno Iglesias 

Gràcies, president. Benvinguda, senyora Velasco. Moltes gràcies per la seva 

explicació del seu currículum. De fet, és la darrera compareixença, que no per ser la 
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darrera és menys important, tot al contrari. I també vull posar de manifest el fet de 

que sigui dona, dona preparada més que suficient. Avui que estem valorant, doncs, 

la suficiència, la idoneïtat, aquests mèrits i aquests requisits estan també més que 

contrastats i valorats i desglossats, doncs, en aquest currículum que tots hem tingut 

i que vostè ens ha explicat en aquesta compareixença.  

Crec que, des del nostre grup parlamentari, tenim clar, doncs, que s’havia de fer 

aquesta proposta. A l’equip multidisciplinar que ara que ja veiem totes les 

compareixences, veiem doncs, que com deia la companya Freixa, la diputada Freixa, 

doncs que pinta molt bé que hi ha, doncs una mica que tots els compareixents 

traspuen, doncs aquesta il·lusió, aquestes ganes, aquesta passió per treballar, 

doncs, en aquesta comissió coordinadament d’alguna manera, en la seva explicació, 

aquest sentit de responsabilitat en el que ha fet referència en algun moment, aquest 

sentit de servei públic doncs que és el que nosaltres també crec que hem de posar 

en valor.  

I des del nostre grup doncs felicitar-la, agrair-li haver assumit aquest repte. Haurà de 

baixar també, com li dèiem al senyor Barberà, un altre..., la part de formació 

universitària, doncs, s’haurà de posar d’alguna manera a l’altra banda també del 

mostrador. I nosaltres, des del nostre grup, tot el recolzament.  

Volem posar en valor tot aquest ampli consens d’aquests noranta-vuit diputats i 

diputades que recolzarem aquesta proposta conjunta de tots els que aquí al 

Parlament. Des del nostre grup, més enllà de la posició que tenim al Parlament de 

Catalunya, com hem defensat en molts moments, doncs, cal renovar els òrgans, cal 

renovar les comissions que siguin necessàries. I per això hem treballat perquè hi 

hagi aquest consens. I això us ho traduïm d’alguna manera doncs amb dues 

paraules que moltes vegades utilitzem amb aquesta política útil, estiguem o no 

estiguem al govern. I vull posar en valor la capacitat del nostre grup per traçar 

aquests consensos i fer aquesta proposta conjunta.  

Per tant, doncs, enhorabona. Benvinguda i desitjar-li també, com hem fet amb tots 

els seus companys i companyes, molta sort i encerts. 

El president 
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Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 

la diputada Glòria Freixa. 

Glòria Freixa i Vilardell 

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, igual que hem fet amb tota la resta de 

compareixents, senyora Velasco, doncs agrair-li moltíssim la seva compareixença 

aquí i l’exposició d’aquest extens currículum que gairebé li han faltat minuts per 

explicar-lo. I això és garantia de que aquesta institució, igual que ha passat fins ara, 

funcionarà, funcionarà bé. Però segur que tenen moltes aportacions de fer a futur. 

Jo posaria també en valor, que ho ha dit així com de passada, perquè tenia un 

currículum massa extens, també el seu pas en el Consell Assessor de l’Autoritat de 

Protecció de Dades, perquè veig que van ser sis anys i, per tant, doncs això també, 

a banda de la seva vessant d’estudiadora, d’investigadora de tot el tema de la 

transparència i de feina efectiva, doncs també va poder veure per on es movia 

l’autoritat de protecció de dades, que era l’altre peu de tota aquesta estructura que, 

com hem dit abans, doncs, en molts països van de la mà.  

També vol poso en valor el que ha explicat dels cursos de transparència, on vostè 

va participar a l’Escola d’Administració Pública. I aquí potser el que m’agradaria fer 

incís és que quan surt una llei, l’Escola d’Administració Pública i tantes altres entitats, 

doncs, es posen de seguida a formar a tot el personal de l’administració en aquestes 

lleis que són tan importants per la defensa dels drets dels ciutadans. Però sí que és 

cert que després tot això va perdent com una mica d’importància, perquè surten 

altres lleis, perquè es considera que això ja se sap...  

I a mi m’agradaria demanar-li si vostè creu que això ja se sap. És a dir, es fa aquesta 

formació, però a vegades queda en un calaix i no veiem la sensibilitat moltes 

vegades, tant del ciutadà com del mateix treballador públic, la conscienciació amb 

aquests drets tan importants per a la ciutadania. I no sé si valoraria, doncs, tenir 

aquesta formació com un dels puntals que hauria d’estar sempre present, no només 

quan surten les lleis.  

Després, doncs, també volia dir-li que nosaltres formem part de la cimera de la 

corrupció que es treballa des del Parlament de Catalunya i que els seus membres, 

membres molt actius, una de les coses que ens posen sobre la taula una vegada i 
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una altra, doncs, és aquesta modificació de la llei de transparència per actualitzar-la 

al dia d’avui. I és que seguim, insistim, és bàsic i vital que la transparència sigui la 

pota més important d’aquesta societat i d’aquest estat democràtic en què vivim. I 

crec que Catalunya, igual que ho va ser en el seu moment, doncs hauria de seguir 

sent un exemple.  

I per acabar, a banda de desitjar-li sort i encerts, doncs com és l’última 

compareixença, doncs agrair especialment a tots els membres que formen part 

actualment de la GAIP, al senyor Mir i a tot el seu equip, per la immensa tasca que 

han fet i sobretot perquè no només han fet aquesta feina, sinó que han hagut de ser 

els puntals de l’entrada de la transparència i de la conscienciació dels ciutadans 

d’aquest dret d’accés, perquè resolent ràpidament totes les demandes dels 

ciutadans i actuant, doncs, és quan el ciutadà creu realment que aquest dret té 

solució. 

I moltíssimes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de VOX, té la paraula el diputat 

Garriga.  

Joan Garriga Doménech 

Gràcies, president. I gràcies, senyora Velasco. Bé, res a dir una altra vegada més 

sobre la seva formació acadèmica i professional, que és prou bona. I el que em fa 

gràcia i que no permeto, però no és culpa seva, és que continuen dient allò del 

consens, perquè el consens és quan tothom forma part del consens. Això és un 

acord, no un consens. És un acord 
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de les formacions polítiques que tenen majoria, però no és un consens. I és que 

entre acord i consens, hem de ser transparents, ja que estem en aquesta comissió i 

hi ha bastanta diferència.  
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Gràcies.  

El president 

En nom del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula 

la diputada Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Moltes gràcies. Reitero molt breument aquest aclariment també que nosaltres no 

hem format part d’aquest acord perquè no hi vam ser convidats, és a dir, que no vam 

ser tinguts en compte a l’hora de fer aquest consens ampli per una cosa tan important 

com aquesta renovació.  

Bé, donar les gràcies novament i dir, reiterar que no formar part de l’acord no ens 

impedeix no poder valorar les trajectòries professionals i agrair-les. I, en tot cas, quan 

vostè estava explicant, pensava que..., recordava una mica una impressió que tenim 

moltes diputades i diputats i jo personalment la tinc molt, que vinc molt d’una praxi i 

que aquí doncs a l’hora de, per exemple, quan fem lleis i parlem molt de la distància 

que hi ha entre el que és el dret reconegut, el dret explicitat a les lleis, i el dret 

executat, i el que realment..., el que es fa efectiu. I això, sobretot en drets socials, és 

una cosa que la veiem moltíssim. Pensant una mica amb aquesta distància, no?  

Quan jo he fet la pregunta abans, la senyora Pérez de Velasco d’alguna manera 

donava la raó al que havia dit el senyor Mir respecte a quan jo feia la pregunta sobre 

el tema policial, ella deia: «No, jo també seria partidària de contextualitzar cada cas, 

cada cas.» El senyor Mir també defensava això, però ell el que posava en evidència 

era que d’alguna manera, en fer el reglament, s’havia tergiversat d’alguna manera 

l’esperit de la llei, perquè s’havia passat de..., la llei donava aquesta visió clara de 

que només es podia impedir informació o limitar informació quan posés en risc la 

seguretat pública i, en canvi, el reglament ho deixava molt més obert i donava peu a 

que s’agafessin en aquesta vaguetat per impedir informació que no tindria perquè 

impedir-se.  

La meva pregunta en aquest sentit és quina és la seva consideració al respecte i si 

creu que aquest equip que formaran podrà també analitzar, o jo li demanaria com a 

diputada, ho faria extensiu a tot l’equip, que prenguin en consideració una revisió 
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d’aquest reglament i una possibilitat de modificar-lo. Perquè aquesta contraposició 

de drets entre la protecció i la llei..., i la transparència i el dret d’accés a la informació 

no es vegi esbiaixat com està actualment si més no, i de forma absolutament 

demostrada, pel que fa a les informacions que tenen a veure amb el Departament 

d’Interior de la Generalitat.  

Moltes gràcies. 

El president 

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula novament la 

diputada... (Joan Carles Gallego i Herrera demana per parlar.) Senyor Gallego, com 

que no em demana mai la paraula. 

Joan Carles Gallego i Herrera 

No he intervingut en els altres, per una part perquè he arribat tard i no els he pogut 

escoltar, però també perquè pensava fer, diguéssim, una única intervenció al final 

de tots, perquè en qualsevol cas, valorem positivament els currículums i les 

capacitats explicitades pels diferents candidats, però hem renunciat a fer preguntes 

concretes, perquè entenem que el procediment amb el qual arriben les propostes 

està viciat d’entrada, perquè és un procediment que no s’ha construït des del 

consens, com s’explicita, sinó que s’ha construït des de la monopolització per tres 

grups parlamentaris de les funcions que li pertoquen en el Parlament. Tres grups 

parlamentaris s’han autoatorgat –tenen la majoria per fer-ho– s’han autoatorgat la 

capacitat de portar unes propostes tancades sense buscar, sense ni intentar 

treballar, ampliar els consensos que haguessin estat possibles.  

I simplement volia manifestar això, que entenem que les propostes, malgrat lo positiu 

dels currículums i les capacitats professionals evidenciades i també l’existència 

d’una diversitat de les diferents persones, que crec que això també és un element 

positiu, però que en qualsevol cas, el vici procedimental per nosaltres és important i 

fonamental en aquest cas. 

Gràcies.  

El president 

Gràcies, diputat. Ara sí, té la paraula la diputada Jordina Freixanet. 
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Jordina Freixanet i Pardo 

Gràcies, president. Benvinguda, senyora Velasco, enhorabona, endavant per 

assumir aquests reptes i felicitats! Permetin-me reiterar i posar en valor el gran acord 

de país i ja que som en aquestes hores i ho hem dit tantes vegades, noranta-vuit 

diputats i diputades de 135 són molts més de vuitanta-un, que és el que requereix 

les tres cinquenes parts, i molt més que noranta, que és el que requereix els dos 

terços. Per tant, podem parlar d’un ampli consens, un ampli consens que no ha estat 

gràcies només al partit d’Esquerra Republicana, sinó que cal que sigui un mèrit 

compartit a qui l’ha fet possible per desencallar aquelles institucions pròpies que 

portaven massa temps sense poder-se renovar.  

Per tant, com sap, té el nostre suport. Reuneix amb escreix la competència i el 

prestigi, i com la resta de companys i companyes, faré referència a aquesta dualitat 

que vostè ha pogut viure en primera persona des de l’Apdcat i, en aquests moments, 

també des del dret d’accés. Aquest binomi, que n’hem parlat tantes vegades, entre 

protecció de dades, dades públiques, dret d’accés, els límits, transparència i 

publicitat activa i també protecció de dades personals.  

I quan llegim allò, l’última memòria que en aquests moments té publicada la 

comissió, ens diu que les relacions amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

eren fluïdes i freqüents. Ens parla de que d’acord amb el 42.8 de la llei, bàsicament 

la seva vinculació era per l’informe preceptiu que es demana en els casos en què 

les administracions reclamades hagin fonamentat la desestimació per la sol·licitud 

del dret d’accés a la informació pública en la protecció de dades. I en aquest cas 

parlem que hi ha hagut, ens deien, uns vuitanta-cinc informes l’any 21, que és les 

dades de que nosaltres disposem, i que també hi ha hagut altres vint-i-sis 

reclamacions diverses que hi va haver.  

Sense estendre’m més, més enllà d’això, sí que voldria que ens fes la reflexió de, 

més enllà d’aquesta relació d’informe preceptiu entre una institució i l’altra, no?, 

parlàvem de si en un futur hem de treballar en una sola comissió, amb dos cambres, 

potser? O en un futur, amb el dret comparat també que deia, quins mecanismes hi 

hauria d’haver per implementar una millora en la coordinació de les dues institucions 

i, fins i tot, que a l’hora d’emetre determinats dictàmens o determinats informes, 
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aquests puguin ser en contrasignats, no?, una i l’altra institució, perquè quedi molt 

més clara també el moment d’aplicar-lo.  

En tot cas, moltes gràcies i molta sort en aquest repte. Té tota la nostra confiança. 

El president 

Gràcies, diputada. Per respondre les preguntes que li han formulat, té un temps 

màxim de deu minuts. 

Clara Isabel Velasco Rico 

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots vostès per les seves amables 

paraules de reconeixement cap a la meva trajectòria professional. Serà..., com els 

hi dic, si prospera la candidatura, serà un goig comptar i formar part amb un equip 

multidisciplinar com el que conformem, de procedències diverses i amb experiències 

que crec que seran complementàries a l’hora de desenvolupar la tasca o les tasques 

que se li encomanen a la GAIP pel nostre ordenament jurídic.  

Respecte al comentari que es feia amb relació a la tasca de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades i a la relació que mantenen, començant pel final, amb la relació 

que mantenen amb la GAIP, jo crec que la relació, certament, com palesen les 

memòries, és molt fluïda. Ha estat molt fructífera. Crec que ambdues institucions es 

respecten els criteris mútuament. De fet, si han tingut oportunitat de parlar amb els 

membres actuals de la GAIP, són perfectament reconeixedors de com els facilita la 

tasca l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

Amb tot, al meu parer, des d’un punt de vista acadèmic i des d’un punt de vista de 

dret comparat, és mantenir la separació entre ambdues institucions per una qüestió 

que ha comentat la senyora Pérez Velasco fa una estona. Són dos drets que en el 

nostre ordenament jurídic es protegeixen de manera diferent, perquè tenen un pes 

específic diferent. Un és un dret fonamental. L’altre és un dret de construcció legal. 

Hi ha debat doctrinal sobre si acabarà esdevenint o no un dret fonamental, si és 

autònom, si és derivat, si serà un dret de creació jurisprudencial, com ho va ser en 

el seu moment el dret de protecció de dades. Però en la mesura que tenen pesos 

diferents en el nostre ordenament jurídic, crec que la tutela, almenys en aquest 

estadi, s’ha d’encomanar a institucions diferents.  
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Respecte al tema de la formació contínua i si crec que és suficient, sobretot respecte 

dels petits municipis, aquí jo crec que l’Escola Catalana d’Administració Pública, la 

GAIP i la resta d’entitats municipalistes han d’establir convenis de col·laboració que 

permetin una posada al dia constant dels nous reptes que planteja aquest sector 

específic de l’ordenament jurídic. Pensin vostès que, tot i que l’esforç de l’Escola 

d’Administració Pública en formar els servidors públics en un primer moment, en els 

anys 2015 i 2016, aquest esforç no s’ha aturat.  

L’Escola d’Administració Pública compta amb materials online d’accés obert i gratuït 

per a qualsevol persona que es vulgui formar en la matèria. Compta amb un curs 

massiu online impartit per un company de reconeguda competència com és el Carles 

San José, que havia treballat també a la Generalitat com a advocat i com a lletrat a 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Per tant, oportunitats de formació n’hi 

han.  

El que sí que em consta, després d’haver parlat amb diversos electes locals de petits 

municipis, no és tant la manca de formació de voluntat, sinó la manca de recursos. 

Hi han diversos estudis publicats a l’acadèmia, tant des de la vessant política de les 

ciències polítiques com de la vessant de l’anàlisi de polítiques públiques o la gestió 

pública, que indiquen que les nostres lleis de transparència, tant la llei estatal com 

la llei autonòmica, estan pensades per una capacitat específica de municipis que 

són els grans municipis o, com a mínim, els municipis que tenen una població major 

de cinquanta mil habitants, perquè són els municipis que tenen recursos per entomar 

les obligacions de transparència activa i per complir amb els procediments en els 

tempos que la llei preveu en relació amb el dret d’accés. 

Per tant, no és tant una manca de formació, perquè d’oportunitats de formació n’hi 

han. Estic segura que amb el reforç que se li vol donar a la Comissió de Garantia del 

Dret d’Accés, amb els nous membres estarem en disposició de poder oferir aquests 

cursos de formació, com dic, en col·laboració amb d’altres entitats. I, per tant, jo crec 

que aquesta qüestió pot quedar adreçada en els propers anys.  

Respecte a la pregunta que em feia la diputada Sabater, pensi que jo vinc de la 

tradició del dret administratiu que ens hem educat en entendre que el dret 

administratiu i una part específicament és la transparència o el règim de 
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transparència del règim d’accés a la informació pública, és una lluita, com deia el 

clàssic, una lluita contra les immunitats del poder. Jo crec que res del que fa 

l’administració pública ha de quedar dins de l’administració. Tot el que fa 

l’administració pública s’hauria de poder explicar, amb certes excepcions, i només 

quan s’afecten d’altres béns jurídics protegits, especialment.  

Jo també comparteixo el criteri de que s’ha d’anar al cas per cas, però en qualsevol 

cas això no obsta perquè des de la GAIP es donin paràmetres clars sobre com 

treballar la informació des dels inicis i aquí comptarem amb l’experiència i l’expertise 

de la senyora Aymerich. Com s’ha de treballar la documentació i les dades perquè 

siguin accessibles per defecte i només siguin restringides o d’accés restringit,o si 

se’n prohibeixi l’accés en casos puntuals?  

Em sembla que no m’he deixat cap pregunta per contestar. Al fil... Una petita reflexió 

al fil de com hauríem o de com es podria millorar la normativa o la regulació sobre la 

transparència. Hi ha hagut un exercici imaginatiu, al meu entendre, i la imaginació 

és un superpoder de vegades, en una llei no nata a Castella i Lleó, que per facilitar 

el compliment de les obligacions de transparència dels petits municipis que no tenen 

recursos. Imaginin vostès que hi han molts municipis de Catalunya que no tenen, ja 

ho saben, secretari o secretari interventor, doncs com han de dedicar esforços a 

complir amb la llei de transparència si, moltes vegades, qui entoma aquestes 

sol·licituds és un administratiu sense de vegades prou coneixement en la matèria.  

Doncs en aquesta llei no nata de Castella i Lleó, que es va treballar profusament per 

molts experts en aquesta matèria, es deia que potser s’hauria dualitzar el règim de 

transparència amb relació al tipus de municipi i, fins i tot, en els petits municipis 

deixar que sigui la ciutadania qui decideixi, de manera plurianual, quines són les 

matèries en les quals estan especialment interessats a conèixer. I, per tant, fer 

polítiques de transparència en els petits municipis respecte a matèries concretes, és 

a dir, per innovar, per tenir idees, doncs, tenim bona doctrina que podem consultar.  

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies a tots les compareixents i al compareixent per les explicacions que han 

donat al llarg de la sessió d’aquest matí.  
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Suspendrem trenta segons la comissió perquè puguin acomiadar-se o puguin sortir 

de la sala i continuarem immediatament la comissió.  

 

Fitxer 32CAI14 

 

Hem de votar un dictamen d’una llei que no hi ha hagut cap tipus d’esmenes i, per 

tant, serà un procediment ràpid, espero.  

 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 

El president 

...la comissió. Demanaria als grups parlamentaris si han de comunicar alguna 

substitució, atès que ara hi hauran votacions. Grup socialista.  

Cristòfol Gimeno Iglesias 

Sí, president. Des del nostre grup...  

(Pausa.)  

El president 

Senyor Gimeno.  

Cristòfol Gimeno Iglesias 

Sí, des del nostre grup parlamentari, la substitució de la companya Sílvia Romero 

per la..., que substitueix la companya Marta Moreta i la diputada Gemma Lienas 

substitueix el president del nostre grup, en Salvador Illa.  

Gràcies.  

El president 

El grup republicà ha de comunicar alguna substitució? 

Glòria Freixa i Vilardell 
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Des de Junts per Catalunya, el diputat David Saldoni..., no..., substitueix el diputat 

Albert Batet. Perdó. 

Jordina Freixanet i Pardo 

Gràcies, president. Nosaltres també, el diputat José Rodríguez substitueix el diputat 

Jordi Orobitg. 

Joan Carles Gallego i Herrera 

El diputat Joan Carles Gallego substitueix la diputada Jéssica Albiach.  

El president 

Moltes gràcies.  

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la 

Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les 

llengües oficials en l’ensenyament no universitari 

202-00052/13 

Un cop comunicades les comunicacions, passaríem al punt 3 d’aquesta comissió, 

que és la votació de la proposta de dictamen de la llei de modificació de la disposició 

addicional de la Llei 8/2022, de 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües 

oficials en l’ensenyament no universitari. Com vostès saben, fa referència a l’aranès. 

No hi ha hagut... No s’ha presentat cap esmena a aquesta proposició de llei, o sigui, 

suggeriria poder passar directament a la votació.  

Doncs vots a favor del dictamen?  

Vots en contra?  

Abstencions?  

Doncs queda aprovat amb 13 vots a favor del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, del grup d’Esquerra Republicana, del grup de Junts per Catalunya, del 

grup d’En Comú Podem, el vot contrari del Grup Parlamentari de VOX i l’abstenció 

del grup parlamentari de la CUP – Un Nou Cicle per Guanyar.  

Sense cap més tema, aixequem la comissió. 
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La sessió s’aixeca a... 

 


