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UN ALTRE SANT CUGAT 
 

 

El nostre punt de vista sobre com ha de ser : 
La Llei de transparència, Accés a la informació i Bon govern  

 

1. Consideracions prèvies 

 

1.1. Pràcticament tots el països occidentals estan dotats d'una llei que garanteix el dret 

dels ciutadans a tenir accés a la informació generada per les institucions públiques.  

L'Estat Espanyol  és l'únic país d'Europa amb més d'un milió d'habitants que encara 

no ha implantat una norma d'aquestes característiques 

La transparència de totes les institucions públiques, al igual que aquelles que queden   

subvencionades pel Pressupost General de l'Estat, sumat al dret fonamental 

d’obtenir  informació dels poders i administracions públiques, constitueixen un dels 

millors mecanismes per lluitar en contra de la corrupció. 

Aquesta llei ha de ser un avenç imprescindible per la millora de la participació 

ciutadana de tot el que significa l'Estat, al temps que augmenta la qualitat de la 

democràcia en la línea del anomenat "Open Government"  

Lamentablement hem constatat que l'actual Projecte de llei que actualment s'està 

tramitant a l'Estat Espanyol, està molt per sota de estàndards descrits en el 

document anomenat Conveni del Consell d'Europa sobre l'accés a documents 

púbics, que marca uns criteris que en aquest cas no s'estan respectant.   

 

1.2. La nostra formació (uaSC) davant de la possibilitat que s'acabi implantant una llei de 

mínims a l'Estat Espanyol, hem cregut convenient fer publica la nostre 

disconformitat amb algunes de les parts de l'actual text que s'està debaten a les 

Corts Espanyoles, al temps que volem també fer públiques les nostres propostes de 

canvi que considerem necessàries per que l'esmentada llei constitueixi un autèntic 

avenç social, així com una nova eina de promoció de participació ciutadana. 

 

1.3 Seguint amb la nostre política de propostes proactives, des de uaSC  volem deixar 

clar quins son els aspectes més significatius que s'han de considerar en el proper 

avantprojecte de Transparència, accés a la informació i bon  govern que el 

parlament de Catalunya tramitarà en els propers mesos, a fi de evitar les mateixes 
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mancances que presenta la Llei que actualment s'està tramitant en el Senat 

espanyol. 

 

1.3 Des de uaSC volem deixar pales que el nivell de transparència de les entitats del 

sector públic és manifestament millorable i que,  els representants polítics que 

exerceixen el govern en representació dels ciutadans han de donar mostra de l' 

integritat i transparència que avui en dia tota la societat els hi està exigint.  Per 

aquesta raó considerem que l'accepció "Bon govern" quedaria resumida amb la 

paraula INTEGRITAT. 

 

2. Aspectes que s'han de tenir en compte des del punt de vista de 

Transparència e integritat. 

 

2.1. Exclusió de les llistes electorals de tots els candidats que estiguin processats per    

corrupció 

2.2. Reforma de la Llei Electoral, per desbloquejar las llistes tancades que presenten els 

partits. 

2.3. Compromís dels càrrecs electes a fer públiques les seves declaracions de bens e 

interessos, abans i després de cada legislatura. 

2.4. Modificació de la normativa sobre el finançament del partits politics.  Es necessari 

que es facin públics tots el detalls relatius a préstecs rebuts, fundacions y empreses 

vinculades, finances de les seus locals, etc.  

2.5. Establir la obligatorietat de que les comptes dels partits polític siguin de caràcter 

públic, incloent-hi el detall de les compres electorals. 

2.6. Promulgar una llei que protegeixi al denunciant de pràctiques corruptes e il·legals de 

les institucions. 

2.7. Eliminar els càrrecs de lliure designació i el cessaments discrecionals dins de 

l'administració pública. El principi de mèrit i capacitat ha de ser els únic camí per 

l'accés a l'administració, incloent-hi les Fundacions i Empreses públiques, en especial 

tots els alts càrrecs, directius, etc.   

2.8. S'ha de promoure un pacte nacional de lluita per l'eradicació de la corrupció entre 

partits, ONG's, associacions empresarials, sindicats i mitjanats de comunicació, 

reforçant-ne les sancions així com la independència del òrgans encarregats de la 

lluita contra la corrupció i control del govern 

 

3. Propostes de uaSC per la millora del Projecte de Llei Transparència Accés a 

la Informació i Bon govern 

Donat que en aquests moment l'únic esborrany al que hem pogut accedir és el que 

actualment està en tràmit al Senat de les Corts Espanyoles, hem fet servir aquesta Projecte                                                                                                                     

de Llei (121/000019 de 18/09/2913) com a referencial dels nostres comentaris. 
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És en base a l'esmentat document sobre el que aportem les nostres propostes de millora. 

 

3.1. Dret d'accés a la informació  

Comentari 

Al capítol III, article 12, s'hauria de vincular el dret d'accés a d'informació al article 

20 de la Constitució Espanyola, reconeixent-lo com a dret fonamental. 

Proposta nº1 

Per aquesta raó aquest Projecte de Llei s'hauria d'haver tramitat  com a Llei 

Orgànica 

 

3.2. Abast de la llei 

Comentari 

En el Capítol I (Articles 2 i 3) s'enumeren les institucions que queden afectades per 

la llei i deixa explícitament fora tota la informació que no estigui subjecta a dret 

administratiu.  l'Església Catòlica, entre d'altres. 

Proposta nº2 

Creiem que l'article 2 ha de ser més ampli, estenent l'abast de la llei.  S'ha 

de fer un especial èmfasi en l'obligatorietat de que s'ha de fer publicitat de 

totes les activitats públiques, sense que s'excloguin cap de les institucions 

de l'Estat (cossos i forces de l'Estat inclosos), així com totes aquelles que 

d'alguna manera estan finançades a càrrec de del Pressupost General de 

l'Estat. (Empreses amb participació pública, Fundacions, Mancomunitats, 

Església Catòlica, ONG, RTVE, etc.)  

 

3.3. Mancances amb la publicació proactiva d'informació 

Comentari 

En el Projecte de Llei es fa esment a que cert tipus d'informació hauria de fer-se 

pública sempre, encara que ningú la sol·licités.  En el Capítol II s'indica que aquesta 

informació ha de ser la quer faci referència a la publicació dels organigrames 

funcionals i jeràrquics, les normes, el pressupost, les contractacions públiques, les 

subvencions, etc. Tot i això, considerem que hi han clares mancances 

Proposta nº 3  

A l'article 8 s'hi han d'incloure tots els informes finals, derivats de les 

actuacions d'Auditoria y Fiscalització que s'hagin portat a terme  pels 
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òrgans de control intern i que facin referència a tots els ens d'àmbit 

d'aplicació (Administracions públiques, Partits politics, Casa Reial, etc..)  

Proposta nº4 

L'article 8 també hauria d'incloure la obligatorietat de publicar un inventari 

de tots el bens i drets, degudament actualitzat, de totes les institucions 

públiques, així com totes aquelles que estiguin d'alguna forma 

subvencionades a càrrec del Pressupost General de l'Estat 

Proposem la creació d'un Portal de Transparència Pública on aparegui el  

Mapa Integral del Sector Públic on es pugui visualitzar un llistat actualitzat 

de tots i cadascun dels Ens Públics (EP) amb les següents dades 

específiques per organisme. 

 Plantilla (nombre d'empleats distribuïts per categories), així com el 

cost total del personal 

 Relació d'immobles de cada EP, tant els propis com els que estigui 

en règim d'arrendament. (amb el cost de l'arrendament) 

 Retribucions del càrrecs politics electes i dels alts càrrecs públics. 

 Currículum de cadascun del càrrecs polític electes, així com dels alts 

càrrecs públics. 

 Nombre de càrrecs de confiança, assessors i personal de lliure 

designació, per cadascun dels EP i amb el detall de del seves 

retribucions. 

 Nombre de vehicles oficials (propis o de lloguer) adscrits al 

organisme i amb el detall del cost de l'arrendament. 

 Nombre de contractes que no han passat per concurs públic 

(contractes menors) amb els seus imports i descripció. 

 Obres e inversions públiques del EP, amb la corresponent 

justificació i cost 

 Pressupost anual de cada EP amb el nivell d'execució pressupostaria 

intermèdia i final. 

 Endeutament de l'Organisme (import absolut) 

 Ajudes i subvencions per part del EP, amb un llistat dels destinataris 

i els imports.  

 

3.4. Limitacions d'accés 

Comentari 

A l'article 14 es fa referència un llistat d'excepcions al dret d'accés a d'informació. 

Tot i que és obvi que s'han d'establir algun tipus de limitacions, també trobem a 

faltar que s'afegeixi una menció a que en el moment que la causa motivadora de la 
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no publicació deixi d'existir, s'haurà de procedir a la seva publicació, o si més no 

establir-se un termini en el que l' informació deixarà de ser "no publicable" . 

Trobem a faltar la consideració d'especial interès de la informació relacionada 

amb les violacions del dret humans, delictes de lesa humanitat, memòria històrica, 

genocidi, corrupció, etc.  

Proposta nº5 

Projecte limita l'accés a aquella informació que pugui perjudicar en 

qüestions tals com "política econòmica i monetària" o el "medi ambient".  

Aquests conceptes tan genèrics han de ser concretats a fi d'evitar que 

certes interpretacions d'aquests conceptes poden acabar minvant els drets 

d'accés a la informació al temps que genera una alta dosis d'arbitrarietat. 

 

3.5. Causes d'inadmissió 

Comentari 

Considerem que L'article 18 que fa referència a les causes d'inadmissió es molt 

poc clar i admet interpretacions diverses, la qual cosa genera arbitrarietat. 

Proposta nº6 

S'hauria d'eliminar el punt (c) on es diu que no s'emetrà a tràmit aquella 

informació que requereixi un treball de reelaboració.  Això, de fet, 

exclouria la majoria d'informacions que son necessàries per poder  

aprofundir en el coneixement del funcionament dels poders públics, les 

seves interrelacions i com afecta tot això a la ciutadania. 

 

3.6. Responsables de la informació 

Comentari 

A l'article 21 queda establerta la obligatorietat de designar unitats especialitzades, 

responsables de l'accés a la informació, però això tan sols serà obligatori en el 

àmbit de l'Administració General de l'Estat.  Aquesta figura hauria de existir a 

totes les institucions públiques, a fi de garantir les mateixes condicions d'accés a 

qualsevol institució pública. 

Proposta nº7 

La llei hauria d'explicitar dins del article 21, la obligatorietat de l'existència 

d'un responsable d'accés dins de totes les institucions públiques. Aquesta 

figura seria la responsable on poder adreçar les sol·licituds d'informació, al 
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temps de garantir el compliment de l'obligatorietat de publicació 

d'informació. 

 

 

3.7. Silenci administratiu 

Comentari 

Segons l'actual redacció de la llei a l'article 20.4, una vegada sobrepassat el termini 

de resposta i en el cas que l' institució a la que s'ha demanat la informació no hagi 

donat resposta, la petició s'ha de donar per denegada  

Si tenim en compte que més del 50% de las sol · licituds que avui en dia es fan a les 

diferents Administracions acaben sense resposta, aquest tipus de silenci 

administratiu tindria un efecte letal per la credibilitat de tota la llei de 

transparència  

Proposta nº8 

A l'article 20.4 s'hauria d'establir de forma explícita que el silenci 

administratiu es positiu, fent referència a que totes les sol·licituds 

d'informació han de rebre resposta acceptant o rebutjant l'accés total o 

parcial a la informació i en el termini d'un més que és el que estableix la 

llei. 

 

3.8. Procés de recursos amb falta de garanties 

Comentari 

El projecte de llei reconeix la possibilitat de recórrer les decisions sobre l'accés a la 

informació davant del Consell de Transparència i Bon Govern, segons lo descrit a 

l'article 24. 

Proposta nº9 

El Consell de Transparència i Bon Govern és un organisme depenent del 

Ministeri d'Hisenda, la qual cosa implica que l'Administració seria jutge i 

part a l'hora dictaminar sobre els conflictes que es presentin. Es obvia la 

falta d'independència.  Creiem que aquest consell ha se ser independent i 

per lo tant no pot pertànyer jeràrquicament al Ministeri d'Hisenda. 

 

Proposta nº10 
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Considerem que l'article 23.2 s'hauria d'eliminar.  El Consell de 

Transparència i Bon Govern ha de ser competent per tramitar qualsevol 

recurs, sense haver de recórrer obligatòriament al Contenciós 

Administratiu.  

 

3.9. El regim d'infraccions disciplinaries i sancions es poc clar 

 

Comentari 

En aquests apartats (Article 29 i Article 30) ha de millorar-se en general, en 

especial en tot allò que fa referència a l'accés a la informació i la publicitat activa 

 

Proposta nº11 

Incloure a l'apartat d'infraccions greus  

 El cas de funcionaris que no compleixin la Llei d'accés a la 

informació pública 

Incloure a l'apartat d'infraccions molt greus 

 El cas de funcionaris que incompleixin reiteradament la llei d'accés 

a la informació publica, entenent com a reiteració la denegació 

d'informació quant s'acumulin més de dues sancions per 

incompliment de la llei d'accés a la informació 

Incloure un apartat de protecció especial als funcionaris que, de bona fe, 

publiquin informació afectada per alguna de les excepcions previstes a la 

llei. 

 

3.10. Dèficits a la promoció del dret d'accés a la informació. 

Comentari 

Es imprescindible aconseguir un canvi a la cultura de secretisme per part de 

l'Administració, amb un altíssim nivell de "silenci administratiu" en matèria d'accés 

a la informació. 

El projecte de llei no te un punt específic sobre la promoció del dret d'accés a la 

informació tant internament dins de institucions públiques com de cara a la 

ciutadania. 
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3.11. Informació relacionada: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF 

http://www.access-

info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Council_of_Europe/Convention_on_Access_to_Official_Docume

tnts_CofE._es.pdf 

http://www.santcugat.cat/files/651-6136-fitxer/TransparenciaBonGovern_Mesures_20130308.pdf 

http://transparencia.gencat.cat/ 

http://transparencia.gencat.cat/es/economica_financiera.html 

http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm 

http://www.transparency.org/ 
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