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En relació a la petició d’informe de Secretaria General respecte de l projecte de decret 

pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació pública, la Lletrada que sotasigna, de conformitat amb les normes de la 

Direcció, emet el següent 

 

INFORME 

 

1.- Aquest informe té per objecte l’anàlisi del projecte de decret pel qual s’aprova el 

Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació pública en la 

versió tramesa per la Secretaria General el dia 11 de maig de 2015. 

S’emet a fi que per part de l’Ajuntament es puguin acordar el formular les al·legacions 

oportunes en relació al Projecte que s’analitza tot tenint present, a més, el dret de 

l’Ajuntament de Barcelona de participar en la producció normativa de la Generalitat de 

Catalunya en virtut del que es disposa a l’article 89 de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya i en compliment de l’Acord de 7 de juny de 2013 sobre la participac ió de 

l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat que incideixin 

en el règim especial de Barcelona. 

Finalment, és complementari de l’informe emès per la Direcció de Serveis de 

Secretaria General, el qual es dona per íntegrament reproduït a fi d’evitar 

innecessàries reiteracions. 

 

2.- El Projecte de Decret desenvolupa els articles 39 i següents de la Llei 19/2014, de 

31 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTABG, 

en endavant) en els quals s’estableixen les garanties del dret d’accés a la informació 

pública. 

 

De manera molt esquemàtica, el Projecte té per objecte regular: 

 

- El funcionament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés: concreta les 

seves funcions, la seva composició i aspectes relatius al procediment de 

designació dels seus membres, règim de dedicació, durada del càrrec, ... i el 

seu règim d’organització i funcionament. 
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- La tramitació de les diferents vies per impugnar les resolucions expresses o 

presumptes dictades en matèria del dret d’accés a la informació pública així 

com, també, front als incompliment dels drets i deures establerts a la Llei: 

procediment de mediació o procediment amb resolució i el procediment en 

relació amb el conflicte d’atribucions. 

 

- Les relacions institucionals de la Comissió tant amb l’Administració de la 

Generalitat, com amb els ens locals, l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades, la Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Documental i demés organismes 

de garantia del dret d’accés a la informació pública. 

 

3.- Amb caràcter general el Projecte de Decret desenvolupa un aspecte concret de la 

LTABG, com és el sistema de garanties en relació al dret d’accés que, a pesar de la 

incidència que pot tenir respecte de les resolucions que en aquest àmbit puguin 

dictar els òrgans municipals competents, no pot dir-se que, tècnicament, hi hagi una 

afectació directa al règim especial de Barcelona previst a la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. 

 

No obstant, i atès que es tracta d’una Administració amb un volum important 

d’informació es d’interès de la Corporació realitzar aportacions de manera 

complementària a les ja realitzades, com s’ha dit, per la Direcció de Serveis de 

Secretaria General.  

 

Concretament: 

 

1. Article 7.2, apartat d)-  Dintre de les funcions de la Comissió de Garantia es 

preveu Establir criteris per garantir una aplicació homogènia de la legislació 

relativa a l’accés a la informació. 

 

Cal entendre que es tracta d’instruccions que tenen una eficàcia jurídica 

orientativa, la qual cosa es podria preveure de manera expressa afegint 

després de “criteris” l’adjectiu “orientadors”. 

  

 

2. Article 21.2. Dintre de la possibilitat de crear un Comitè assessor de la 

Comissió de Garantia es preveu en aquest apartat que les normes internes 

d’organització i funcionament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública concreten, si escau, el nombre de membres i el sistema 

per a la seva designació, les funcions i el funcionament del comitè assessor. 
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Seguint el mateix raonament per tal de formular aquestes consideracions es 

considera oportú la previsió que necessàriament un dels membres d’aquesta 

comissió haurà de ser un representant de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

3. Article 35.3. Dintre de l’article relatiu a l’admissió de les reclamacions es 

preveu en l’apartat 3 que La comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública pot demanar a l’òrgan o entitat afectat les informacions 

que hagin estat sol·licitades quan el seu coneixement sigui necessari per a la 

resolució de les reclamacions. En el cas d’informacions especialment 

sensible, l’òrgan o entitat afectada pot proposar de manera suficientment 

motivada que els membres de la Comissió de Garantia o el personal de 

suport consultin la informació a la seva seu. La Comissió ha de fixar criteris 

per identificar la informació especialment sensible a aquests efectes. 

 

Es considera que aquest apartat pot ser contrari a la normativa reguladora de 

la protecció de dades. 

 

Efectivament, si quan aquest apartat parla d’informació especialment sensible 

s’està referint a aquella informació que contingui dades de caràcter personal 

caldrà aplicar la normativa reguladora de la protecció de dades que, pel que a 

les comunicacions de dades, preveu al seu article 11.2 que únicament podran 

cedir-se sense consentiment de l’afectat quan: 

 

 a) la cessió està autoritzada en una llei; b) es tracti de dades recollides de fonts 

accessibles al públic; c) el tractament respongui a la lliure i legítima 

acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i e l 

control de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament 

esmentat amb fitxers de tercers. En aquest cas, la comunicació només és 

legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui; d) la comunicació que 

s’hagi d’efectuar tingui com a destinatari el defensor del Poble, el ministeri 

fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Comptes, en l’exercici de les 

funcions que té atribuïdes. Tampoc no cal el consentiment quan la 

comunicació tingui com a destinatari institucions autonòmiques amb funcions 

anàlogues al defensor del Poble o al Tribunal de Comptes; e) la cessió es 

produeixi entre administracions públiques i tingui com a objecte el tractament 

posterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques; 

f) la cessió de dades de caràcter personal relatives a la salut sigui necessària 

per solucionar una urgència que requereixi accedir a un fitxer o per fer els 

estudis epidemiològics en els termes que estableix la legislació sobre sanitat 

estatal o autonòmica. 
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D’aquest llistat resulta que les cessions a la Comissió no tenen empara legal. 

 

Altrament, i respecte de l’existència d’altres causes que poden portar a 

considerar la informació com d’especialment sensible (s’entén que són els 

límits de l’article 21 LTABG), tampoc sembla que a priori es pugui reconèixer 

el dret de la Comissió de Garantia a accedir-hi. Aquest dret s’entén que podrà 

exercir-se si la legislació d’aplicació al cas ho permet.  

 

 

Barcelona, 26 de maig de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 Vist i plau 

Sandra Abad Garcia Manuel Mallo Gómez 

Lletrada Consistorial Director de l’Àrea de Règim Jurídic 

 


