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EL PUNT AVUI
Dil luns, 1 de juny de 2015
TRANSPARÈNCIA: L'HORA DE LA VERITAT
Professor de dret administratiu - Xavier Bernadí

És l'hora de desplegar la llei per
via reglamentària, sense trair-ne
l'esperit
Un moment de la votació de la llei de transparència el desembre passat
Foto: ALBERT SALAMÉ.

El proper 1 de juliol entra en vigor la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, aprovada pel Parlament
de Catalunya a les darreries de desembre. Un any abans s'havia aprovat la llei de l'Estat sobre aquesta mateixa matèria (Llei
19/2013), una norma positiva, però plena d'ombres. La llei catalana l'ha superada clarament en ambició i potència i està
cridada a tenir un gran impacte en les institucions i en el conjunt de la societat. La llei obliga totes les administracions
públiques (i un ampli ventall d'entitats públiques i privades), a publicar informació de tota mena i amb un alt grau de detall i
qualitat (sobre la seva estructura organitzativa, els seus responsables i la seva retribució, la gestió econòmica, pressupostària i
patrimonial, els contractes i les subvencions, etc.). També reconeix a totes les persones el dret d'accedir a qualsevol tipus
d'informació pública que sigui del seu interès, dret que es pot exercir a partir dels 16 anys i que resta configurat amb una gran
amplada i amb un sistema de garanties reforçat. Així mateix, han estat adoptades diverses solucions d'interès per subjectar els
lobbies a majors nivells de control i transparència (grups d'interès), per millorar el servei als ciutadans (bon govern) i per
estimular la seva implicació en els assumptes públics (govern obert). A partir d'ara, doncs, tots podrem conèixer, implicar-nos i
controlar millor les nostres institucions públiques.
La llei catalana té els seus defectes, però, globalment considerada, és una bona llei. Els seus plantejaments són, com dèiem,
molt ambiciosos. En alguns punts, per manca de realisme, fins i tot excessius. El cert és que la llei planteja grans reptes a totes
les administracions públiques i també a tot el conjunt de subjectes públics i privats que gestionen o perceben fons públics
(empreses concessionàries de serveis públics o gestores de serveis d'interès general, partits polítics, organitzacions patronals i
sindicals, associacions i fundacions que reben diners públics). Subjectes que hauran de complir amb un llarg reguitzell de
noves obligacions a partir del proper 1 de juliol.
Arriba, doncs, l'hora de la veritat. La llei ha quedat prou bé, però “el paper ho aguanta tot”. Ara es tracta d'aplicar-la, quelcom
força més complex i arriscat. És l'hora de desplegar la llei per via reglamentària, sense trair-ne l'esperit i amb el màxim rigor. És
l'hora d'adoptar l'estratègia institucional per garantir-ne l'aplicació, de posar l'organització a punt, d'impulsar un ambiciós pla
de formació i sensibilització per a tots els servidors públics, de divulgar aquests nous drets i aquestes noves obligacions entre
tota la ciutadania, de construir els nous portals de transparència i abocar-hi una informació ingent, de prestar el suport
necessari per tal que els petits municipis puguin implantar igualment la transparència. I ben aviat serà l'hora d'atendre i
respondre adequadament a tots els ciutadans que sol·licitin d'accedir a la informació pública. Els conflictes que de ben segur
es generaran hauran de ser resolts per nous òrgans de garantia i en darrer terme pels tribunals. Ha arribat, en definitiva, l'hora
de passar de les normes a l'acció, de les proclames als fets.
Aquestes primeres actuacions –que haurien d'ésser escrutades pels ciutadans amb el màxim interès– posaran clarament en
relleu el grau de compromís efectiu de tots els responsables públics, els partits polítics i altres entitats amb un cert poder
d'incidència social amb la transparència i l'accés a la informació pública. Faran transparent, ras i curt, el seu compromís real
amb la democràcia. El govern té, des del mes de febrer, òrgans del màxim nivell, com ara el Comissionat per a la
Transparència, per garantir la coordinació d'aquesta política. I el Parlament de Catalunya ja ha designat –no sense certa
polèmica– la comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'òrgan independent que resoldrà les reclamacions
que li plantegin els ciutadans quan les administracions els deneguin l'accés a la informació sol·licitada. El reglament d'aquesta
comissió i el reglament regulador dels grups d'interès es troben, ara mateix, en tràmit. I aviat es coneixerà el nou portal de la
transparència i, en general, el grau de compliment efectiu de la llei de transparència per part de les nostres administracions.
És responsabilitat de tots
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vetllar perquè la transparència
de l'administració no sigui una simple moda ni una mera aparença, sinó una pràctica assumida
i exigida col·lectivament, com a pressupòsit i conseqüència natural de la democràcia. I és que, com passa amb aquesta
darrera, no n'hi ha prou amb assolir la transparència. També cal tenir-ne cura permanentment, afrontar les amenaces que la
posin en risc, maldar perquè atenyi els nivells propis de les societats més avançades.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 2 de juny de 2015
UN CODI ÈTIC POLÍTIC, PRIMERA PROPOSTA DE LA CUP A GIRONA
La candidatura vol iniciar el mandat promovent que els vint-i-cinc regidors presents al ple signin el document
La primera proposta que la CUP vol portar a l'Ajuntament de Girona en el nou mandat és la creació d'un codi ètic signat pels 25
regidors del consistori. La intenció és que aquest document “asseguri una acció política transparent, democràtica i amb
vocació de servei”. Entre les mesures que volen incloure en el codi ètic hi ha la limitació de sous i mandats, la no duplicitat de
càrrecs i la no acceptació de regals o privilegis. Tot i que encara queden dies per a la constitució del nou plenari, la candidatura
té pensat fer arribar avui mateix als grups amb representació municipal una proposta de text. El document està basat en el
codi ètic que els integrants de la llista de Girona ja van signar durant la campanya electoral.
Per altra banda, la cap de llista de la formació, Laia Pèlach, va dir que la CUP-Crida per Girona “vol liderar l'alternativa a les
polítiques de CiU i a l'actual model de ciutat. Aquesta acció es farà en dos àmbits. Per una banda, al mateix ple, “fiscalitzant
l'acció de govern.” Per l'altra, al carrer, “promovent l'activació popular i implicant-nos en els moviments ciutadans. La
retroalimentació entre la formació i la participació ciutadana es farà visible ben aviat. L'11 de juny tenen previst celebrar una
assemblea oberta al parc Central (19.30 h) amb l'objectiu de recollir demandes ciutadanes i debatre les principals línies d'acció
per al nou mandat. Properament, volen celebrar nou trobades als diferents barris amb els veïns i el teixit associatiu de diversos
sectors. El propòsit és crear també grups de treball als barris per assegurar que el projecte de la candidatura “tingui
implantació real a tots els sectors de Girona”.
LA XIFRA
25 regidors
hi ha al ple de Girona. Deu són de CiU, quatre de la CUP, quatre d'ERC, quatre del PSC, dos de C's i un del PP.
LA FRASE

[La CUP] vol liderar l'alternativa a les polítiques de CiU i a l'actual
model de ciutat
Laia Pèlach, cap de llista de la CUP

EL PUNT AVUI
Dimecres, 3 de juny de 2015
NOU PORTAL DIGITAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Girona La Diputació de Girona inaugurarà aquest mes el portal de transparència DDGI, una eina digital que inclourà informació
tant de la corporació com dels organismes que en depenen, com ara Dipsalut, Xaloc, la Casa de Cultura i el Conservatori de
Música, entre d'altres. A més, el portal s'enllaçarà amb el de la transparència de Catalunya. Alhora, l'ens supramunicipal donarà
suport i assessorament tècnic i jurídic als ajuntaments de la demarcació de Girona perquè gestionin els seus portals (que es
crearan pròximament) i d'aquesta manera en millori la transparència.
Va explicar-ho ahir el president en funcions de la corporació, Joan Giraut, després de la signatura al Palau de la Generalitat d'un
conveni marc per col·laborar en el compliment de la llei 19/2014 de transparència i accés a la informació pública.
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Diari de Girona
Dijous, 4 de juny de 2015
LA DIPUTACIÓ ESTRENARÀ AQUEST MES EL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA
Giraut signa un acord amb la Generalitat i ajudarà els municipis gironins a gestionar els seus
Joan Giraut, en un moment de l’acte celebrat al palau de la Generalitat. diari de Girona

GIRONA | DDG La Diputació de Girona inaugurarà el Portal de Transparència
DDGI, una eina digital que inclourà informació tant de la corporació com dels
organismes que en depenen, com ara Dipsalut, XALOC, Casa de Cultura i
Conservatori de Música, entre d'altres. A més, el Portal s'enllaçarà amb el de la
Transparència de Catalunya. A la vegada, l'ens supramunicipal donarà suport i assessorament tècnic i jurídic als ajuntaments
de la demarcació de Girona perquè gestionin els seus portals (que es crearan properament) i d'aquesta manera en millori la
transparència.
Ho va explicar ahir el president en funcions de la corporació, Joan Giraut, durant la signatura al Palau de la Generalitat d'un
conveni marc, amb el Departament de Governació , el Consorci d'Administració Oberta, les altres diputacions catalanes,
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per col·laborar i facilitar que es
compleixi la Llei de transparència.
Tots els representants van assenyalar el conveni com un gran pas per avançar cap a una Administració més oberta, transparent
i amb més qualitat democràtica.
L'acord estableix la creació del Portal de la Transparència de Catalunya, que integrarà els portals de transparència de les
diputacions i dels ens locals.
El conveni també preveu l'aplicació de mesures per ajudar els ajuntaments en relació amb solucions tecnològiques comunes,
assessorament jurídic, suport i assistència tècnica, guia d'implantació de la Llei, model d'ordenança de transparència i
formació a càrrecs electes i tècnics municipals.
Publicació automàtica
D'aquesta manera es facilitarà la feina administrativa dels ens locals, ja que es garantirà que la nombrosa informació pública
que aquests trameten habitualment a organismes supramunicipals es publicarà automàticament al Portal de Transparència
de Catalunya i també al Portal Local de Transparència. Així, s'evitarà duplicar tasques administratives de tramesa o publicació
d'informació.
A més, fruit d'aquesta col·laboració, es posarà a disposició dels ens locals les bases de dades, tràmits electrònics adreçats a la
ciutadania, el suport jurídic i tècnic i una guia d'aplicació de la llei de transparència.

EL PUNT AVUI
Divendres 5 de juny de 2015
EL PARLAMENT APRESSA EL GOVERN A COMPLIR LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA
d'arxiu durant una sessió parlamentària Foto: ANDREU PUIG.

El Parlament ha posat deures al govern en matèria de transparència
per tal de tenir enllestit abans de l'1 de juliol els mecanismes
necessaris perquè tots els municipis, grans i petits, compleixin la nova
llei. La moció, aprovada ahir, a instàncies d'ERC, obliga el govern a
lliurar a la cambra catalana un programa de suport a les entitats locals
que inclogui la partida pressupostària corresponent. També es
demana la signatura de protocols i convenis de col·laboració entre la
Generalitat i la resta d'administracions públiques pel que fa a formació
i recursos tecnològics.
L'objectiu és que tot ciutadà tingui garantit l'accés a la informació
pública, per la qual cosa també es va aprovar la creació d'unitats d'informació o responsables de transparència als
4

ajuntaments. Finalment, el text aprovat també fa explícit un reconeixement a la tasca d'arxivers i gestors documentals,
després que aquests professionals quedessin fora de la comissió que ha de garantir aquest nou dret dels ciutadans, malgrat
que així ho recull la norma. La moció també inclou que aquest òrgan ha d'entrar en funcionament abans del 15 de juny.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 6 de juny de 2015
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA COMENÇA A APLICAR LA LLEI DE LA TRANSPARÈNCIA
Properament difondrà més informació sobre sous, patrimoni i altres òrgans i crearà un portal específic
GIRONA | DDG Les actes de la Junta de Govern i del Consell de Govern de la Diputació de Girona es poden veure a la pàgina
web de l'organisme supramunicipal. La visualització de les actes esmentades s'emmarca dins de l'aplicació de la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Al mateix temps, hi ha un acord del mateix Consell de Govern del
passat 2 de juny per difondre les actes d'aquest òrgan de govern, amb la finalitat de reforçar encara més la transparència de la
institució.
A part de la informació de l'organització institucional, també es mostra ja molta de la informació economicofinancera i
patrimonial, com és ara la relacionada amb el pressupost, les retribucions dels alts càrrecs o el patrimoni de l'entitat. Tota
aquesta informació, com molta altra de la corporació, així com la dels organismes que depenen de la corporació (Dipsalut,
XALOC, Casa de CulturaÉ), s'anirà incorporant a la pàgina web a mesura que es vagi recollint. A partir d'aquí, es crearà el Portal
de Transparència DDGI, que és una plataforma per facilitar l'accés a tota aquesta informació.
A més, el Portal de Transparència DDGI s'enllaçarà amb el de la Transparència de Catalunya. A la vegada, l'ens supramunicipal
donarà, conjuntament amb la Generalitat, suport i assessorament tècnic i jurídic als ajuntaments perquè gestionin els seus
portals i en millori la transparència. La Generalitat i les quatre diputacions preveuen disposar d'un servei integral en relació
amb solucions tecnològiques comunes, assessorament jurídic, suport i assistència tècnica, guia d'implantació de la Llei, model
d'ordenança de transparència i formació a càrrecs electes i tècnics municipals.

EL PUNT AVUI
Dil luns 22 de juny de 2015
FESTA D'ENTITATS A LA GARRIGA D'EMPORDÀ
Els defensors d'aquest espai van celebrar l'èxit per a la seva protecció
La festa , per celebrar dues victòries mediambientals a la Garriga, es va fer ahir en una finca
del terme de Llers Foto: EPA.

Entitats i persones vinculades a la Plataforma en Defensa de la Garriga
d'Empordà van organitzar, ahir, una jornada festiva per celebrar que
han impedit l'obertura d'una nova pedrera en aquest espai i que una
bona part del seu patrimoni arquitectònic s'ha protegit com a bé
cultural d'interès local (BCIL). La convocatòria també era una crida a la
col·laboració en les despeses judicials que han permès aquesta
protecció, participant en les activitats programades.
Després d'onze anys de lluita per defensar la Garriga d'Empordà de l'obertura d'una nova pedrera a les Clotes (terme municipal
de Llers), la plataforma finalment ha obtingut una sentència favorable dictada pel Tribunal Suprem, que ha declarat la nul·litat
de ple dret de l'autorització atorgada pel llavors conseller Joaquim Nadal per instal·lar aquesta pedrera. En paral·lel a la via
judicial, la plataforma va començar a sol·licitar la protecció del patrimoni de pedra seca com a BCIL al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, que, finalment, s'ha aconseguit per a un centenar de barraques de pedra seca.
La festa per celebrar les dues victòries es va fer a la finca del mas Oliveres (Pla de Palau, Llers), amb un programa pensat per
difondre els valors de la Garriga d'Empordà, amb bicicletada i visita guiada pel patrimoni de pedra seca i un taller de ratafia. El
músic i cantautor Tomàs Fletxa va amenitzar un vermut musical abans del dinar popular.
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ARAGIRONA.CAT
Dimarts, 30 de juny de 2015
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA POSA EN MARXA EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Els ciutadans podran fer preguntes a la institució, que tindrà un mes per respondre
La Diputació de Girona posa en marxa el portal de transparència, adreçat a la ciutadania perquè pugui disposar de tota la
informació de la institució i resoldre dubtes i preguntes. Aquesta nova eina, que fa que la Diputació de Girona sigui la pionera
respecte de les altres diputacions catalanes, respon a la entrada en vigor l'1 de juliol del 2015 d'una part de la llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
La llei té com a objectiu facilitar als ciutadans el coneixement del funcionament de les administracions públiques, del control i
de la transparència en la destinació dels diners públics. El lloc web del portal de transparència de la Diputació és
www.ddgi.cat/transparencia. Al web, la ciutadania hi trobarà un formulari en el qual podrà fer qualsevol pregunta a la
institució, la qual, d'acord amb la normativa, disposarà d'un mes per donar-li resposta, amb quinze dies addicionals si es
considera que es tracta d'un tema complex.
"La Diputació de Girona és la pionera a activar el seu propi portal de transparència", ha recordat el president en funcions, Joan
Giraut, durant la roda de premsa de presentació de la posada en marxa. A més, Giraut ha destacat que el portal s'ha fet amb
treballadors de la corporació. "El 90 % del portal de transparència -la planificació, la coordinació, el disseny i gran part de la
programació tècnica- l'hem fet aquí i només hem contractat externament una part de la programació del portal, amb un cost
de 4.450 euros", ha afegit.
La tècnica de transparència i participació ciutadana, Anna Brunsó, ha destacat que amb la nova eina apropen la Diputació al
gran públic. "És un pas molt important i estem molt contents de fer-lo", ha exposat Brunsó.
És un pas endavant en el marc del conveni signat entre les quatre diputacions i la Generalitat, l'AOC i les entitats municipalistes
per complir amb la Llei de transparència catalana 19/2014. De fet, el portal la Diputació de Girona s'avança en molts aspectes al
que preveu la normativa, ja que a banda de complir amb el que marca que ha d'estar llest l'1 de juliol, inclou tots els
requeriments que estableix a partir de l'1 de gener del 2016.
Així, el portal permetrà consultar a partir d'ara dades que van des de la composició dels òrgans de govern de la Diputació fins
als sous dels diputats i els assessors i la relació de llocs de treball, passant pel nombre de cotxes oficials, els actes de plens i
juntes o totes les subvencions.
El que aporta el portal és que ofereix tota la informació pública de la institució sense la necessitat que qui la consulti hagi de ser
un expert en administració pública. El portal de transparència serà una eina en permanent evolució, que també recull els
portals dels organismes autònoms i els ens vinculats a la Diputació. Fins al dia 1 de gener del 2016, aniran incorporant
continguts, alguns dels quals obligats per la llei i d'altres per iniciativa pròpia.
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