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Resum executiu

L’avaluació duta a terme el 2017 ha permès observar una lleugera millora
respecte al 2916 pel que fa al compliment de les obligacions previstes a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern per les diferents entitats i organismes avaluats.
Les conclusions que es recullen a l’informe estan estretament vinculades a les
dades aportades pels subjectes avaluats la qual cosa en alguns casos pot donar
lloc a errors provocats per la baixa qualitat de la informació facilitada o per la
diferent comprensió de la llei pels diversos ens avaluats.
Des del punt de vista metodològic també cal destacar que el nivell de resposta
dels qüestionaris per part dels ajuntaments ha estat del 69,41%. Tot i que és
sensiblement superior al de 2016, l’increment és lleuger i insuficient i en tot cas
no respon al deure de les autoritats i el personal al servei de les administracions,
les entitats i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei de
col·laborar amb el Síndic de Greuges en l’elaboració dels informes d’avaluació
previst a l’article 93.2 de la llei.
Pel que fa al dret d’accés a la informació pública, en aquest informe s’ha
constatat que s’ha triplicat el nombre de sol·licituds respecte el 2016 la qual cosa
vol dir que en els 24 primers mesos d'aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre s'han presentat 9.147 i suposa situar-se al voltant de 2 sol·licituds per
cada 1000 habitants majors de 16 anys.
Al respecte cal posar en relleu que el Departament d'Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència, a través de la Secretaria de
Transparència i Govern Obert ha dut a terme la tardor de 2016 una campanya
en diversos mitjans tradicionals i digitals sobre govern obert i ha realitzar altres
accions de difusió de les polítiques de transparència i el dret accés.
La tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública s’ha vist
sensiblement facilitada el 2016 com s’ha pogut constatar a través del ciutadà
ocult. Això no obstant, no es pot desconèixer que encara són força les
Administracions públiques on no s’ha pogut presentar telemàticament la
4

sol·licitud d’accés a la informació pública (14,63% dels ajuntaments i en la meitat
de les diputacions no s’ha pogut utilitzar aquest canal). L’enviament de les
sol·licituds a través del Portal de Transparència creat pel Consorci AOC i
utilitzant l’IDCAT ha facilitat la presentació de les sol·licituds (tot i així, en el
17,9% de les sol·licituds formulades pel ciutadà ocult va donar problemes). De
totes maneres, cal destacar que un 14,86% de les sol·licituds s’han presentat per
correu electrònic i un 14,63% per correu postal per la impossibilitat tècnica
d’utilitzar els mitjans electrònics.
En termes generals, s’ha observat que la tramitació de les sol·licituds d’accés a
la informació per part de les Administracions públiques no s’ajusta estrictament
al que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre. Així, l’acusament de rebuda
automàtic que la majoria d’Administracions faciliten no compleix amb els requisits
de la llei i les Administracions públiques no faciliten accés electrònic al seguiment
de la tramitació de la sol·licitud.
En l’avaluació del compliment de 2017, el nivell de resposta global ha estat millor
que el 2016 (44,7%) pujant fins el 67,4%. Això no obstant, cal observar que en
el termini d’1 mes, el percentatge de respostes rebudes en el termini és molt baix
en els ajuntaments (39,63%) i alt en el cas de les diputacions i la Generalitat
(100% i 85%, respectivament). En particular, els ajuntaments i especialment els
de menor població, només han respost una de cada tres sol·licituds formulades
en el termini previst d’1 mes. La mitjana de temps requerit per la seva resolució
ha estat de 27,48 dies.
Generalment, la resposta positiva a l’accés aquesta ha anat acompanyada de la
informació i, per tant, s’ha facilitat la informació sense la necessitat que el
sol·licitant ho hagi requerit expressament.
D’aquesta manera, tot i que hi ha una millora en el nivell de resolució de les
sol·licituds d’accés a la informació en l’avaluació de 2017 respecte a la de 2016,
el dret d’accés a la informació pública encara presenta un nivell d’incompliment
per les administracions públiques catalanes força elevat la qual cosa té
importants conseqüències pel que fa a l’exercici del dret d’accés a la informació
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pública com a mecanisme de transparència i control de les administracions
públiques.
La resolució de les sol·licituds d’accés és poc formalitzada. Generalment, les
resolucions no compleixen amb tots els requisits que preveu la legislació. A més,
sovint les Administracions públiques resolen el procediment d’accés a través del
correu electrònic (36%).
Dels 100 requeriments efectius formulats per accedir a la informació un cop
transcorregut el termini d’un mes, només 38 entitats han facilitat l’accés a la
informació dins el termini de 30 dies (38%). A més, tot i que en el requeriment
s’hi feia referència, les resolucions no han dit res respecte al silenci positiu
confirmant-se l’abast limitat d’aquest mecanisme per fer efectiu l’accés a la
informació.
Les resolucions denegatòries de l’accés a la informació generalment no són
objecte de motivació d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de
desembre. L’anàlisi de les resolucions de denegació de l’accés a la informació
dut a terme permet indicar que la qualitat de les motivacions és correcta, encara
que es detecta una tendència a fer-les de manera massa succinta. Això no
obstant, hi ha una tendència a citar articles de la llei amb conceptes jurídics
indeterminats, sense concretar aquests al cas concret. Tanmateix, les
resolucions rebudes pel ciutadà ocult i les resolucions de la GAIP obliguen a
matisar aquesta conclusió doncs la seva lectura porta a indicar que les
resolucions analitzades no són una mostra significativa de les resolucions
denegatòries del dret d’accés la qualitat de les quals, en general, no és alta.
La informació es facilita en formats diversos, sovint diferent del sol·licitat,
generalment no reutilitzables.
Pel que fa a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, el
2016 es van interposar 561 reclamacions de les quals 338 han estat resoltes.
S’observa que les reclamacions són més complexes i que cada cop hi ha més
desestimacions. Amb les seves resolucions, la GAIP ha anat configurant una
doctrina relativa a l’aplicació de la regulació del dret d’accés a la informació
pública.
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Tot i l’increment exponencial de l’activitat de la GAIP, no s’han incrementat el
2016 els recursos humans i econòmics a la seva disposició. Tampoc no s’ha
aprovat el reglament d’organització i funcionament de la GAIP. Ambdós aspectes
poden arribar a afectar a la seva autonomia i al desenvolupament de les seves
funcions.
L’anàlisi de les reclamacions interposades davant la GAIP permet observar la
diferència entre les qualitat de les resolucions de les sol·licituds d’accés a la
informació pública per part de la Generalitat i les dels ajuntaments així com entre
les dels ajuntaments petits i els grans Generalment les resolucions fan
invocacions molt genèriques de les causes d’inadmissió i dels límits.
El procediment de mediació previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre té un
ús i una funcionalitat limitada. Això no obstant, pot ser particularment útil en
determinades circumstàncies com ara quan hi ha una relació continuada entre
els interessats.
En conclusió, la implementació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre continua,
amb un ritme força acceptable en certes àrees, mentre que en altres el ritme és
menor per les dificultats i els reptes tècnics i pressupostaris que comporta, així
com pel canvi cultural requerit.
La Generalitat està fent un esforç molt destacable en la implementació de la
norma, auxiliant a més a ens amb menys recursos perquè puguin complir amb
les múltiples obligacions que la Llei 19/2014, de 29 de desembre genera.
No obstant això, hi subjectes obligats on la implementació de la norma, tot i les
ajudes que reben, és bastant deficient. Aquí, com a factor explicatiu, juguen un
paper clau les diferències de capacitat humana i pressupostària entre els ens
locals menors i els de major dimensió. Però els exemples de petits municipis que
compleixen de forma extensa amb la norma indiquen que no és només un
problema de capacitats i competències, sinó també de voluntat política i selecció
de prioritats estratègiques. A més, és de destacar que una part important dels
ens públics no territorials han continuat fent un esforç molt seriós des de l'entrada
en vigor de la llei per aplicar-la i aconseguir que compleixi amb els seus objectius.
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Introducció

El present informe té com a objectiu exposar, de forma sintètica i sistemàtica, els
resultats del segon procés d'avaluació ex post de la Llei 19/2014 de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya. Aquesta
avaluació, és obligatòria de conformitat amb l´art. 91 de la llei, havent d’abarcar
diversos aspectes:
Article 91
Avaluació de la Llei
Resten subjectes a avaluació el compliment de les obligacions de transparència
establertes pel títol II, les disposicions relatives al dret d’accés a la informació pública
establertes pel títol III, els deures derivats del Registre de grups d’interès regulat pel títol
IV, les obligacions i mesures de bon govern i govern obert establertes pels títols V i VI i
l’aplicació del sistema de garanties establert pel títol VII.

L’avaluació ha d’ésser realitzada pel Síndic de Greuges d'acord amb l'article 92.1
de l'esmentada norma. A més, en el seu apartat 2, indica que "l'organisme
avaluador ha d’establir els indicadors objectius que han de servir com a
referència per a dur a terme la tasca avaluadora". Així mateix, l'article 93
assenyala que ha de fer-ho de manera anual.
Aquesta tasca d'avaluació ex post segueix sent innovadora en el marc de les
pràctiques de bona regulació a Catalunya. Per això, en aquest informe, en base
al que s'ha après de l'any anterior, s'ha procedit a simplificar, encara més els
qüestionaris, amb la idea sempre present d’evitar una càrrega de treball
excessiva per als subjectes obligats per la llei. En qualsevol cas, s'han mantingut
preguntes essencials, garantint que, en conjunt, el document permet donar
seguiment adequat a la tasca d'implementació de la llei amb prou fiabilitat.
Cal tornar a assenyalar, com ja es va fer en la primera edició d´aquest informe,
la manca d’experiència en l’avaluació ex post d’una norma legal d’aquestes
característiques. La primera avaluació efectuada ha suposat situar-se en la línia
del que s´està fent en altres països en el camp de l´avaluació ex post de normes
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jurídiques i ha facilitat una experiència prèvia que ha estat de gran utilitat en
aquesta segona edició per aprofundir en alguns aspectes1.
Des del punt de vista de l'àmbit subjectiu s'ha mantingut el criteri de l'any anterior.
Així, s'han mantingut com a subjectes avaluables totes les Administracions
públiques territorials i els organismes i ens públics catalans que la Llei 19/2014,
de 29 de desembre considera com a subjectes obligats al seu article 3 i que
tenen especial rellevància. No obstant, cal tenir present que les categories
d’anàlisi dels Ajuntaments han canviat. També és necessari tenir present que el
2017 s’han obtingut dades relatives a tots els municipis inclosos els de menys de
500 habitants que havien estat exclosos de l’avaluació de 2016. En efecte, com
es va recollir a l’informe de l’any passat “en aquesta etapa inicial de vigència de
la Llei, i tenint en compte que la fase de treball de camp coincidia amb altres
obligacions informatives i comptables per a l’Administració local, s’ha considerat
oportú no sobrecarregar els ajuntaments de menys dimensió amb l’obligació de
donar resposta a les demandes d’informació sobre el compliment de la Llei.
Aquesta decisió no condiciona, però, futures avaluacions”.
AA. Ajuntaments.
A – Ajuntaments més grans de 20.000 habitants (en 2016 eren els de més
de 50.000)
B - Entre 10.000 i 20.000 habitants (en 2016 eren d’entre 50.000 y 20.000)
C - Entre 10.000 i 5.000 habitants (en 2016 eren d’entre 20.000 y 5.000)
D - Entre 5.000 i 0 habitants (en 2016 no es computaren els municipis de
menys de 500)
DD.- Diputacions
CC - Consells Comarcals

1

Sobre l´avaluació ex post de normes jurídiques i l´experiència catalana de la llei de
transparencia, accés a la informaci i bon govern en el panorama internacional, es pot consultar
PONCE SOLÉ, J., y CERRILLO, A. (Coords), Innovación en el ámbito del buen gobierno
regulatorio: ciencias del comportamiento, transparencia y prevención de la corrupción, INAP,
Madrid, 2017.
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CG.- Consell Generau D’Aran
EE. Entitats Supramunicipals
H - Universitats
GE. Generalitat de Catalunya
IRC- Entitats Reguladores o de control, amb
●

Sindicatura de Comptes

●

Consell Audiovisual de Catalunya

●

Oficina Antifrau

●

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

●

Síndic de Greuges

 Consell de Garanties Estatutàries
Taula 1: Agrupació dels subjectes obligats objecte d'avaluació

Pel que fa a l'àmbit objectiu, s’ha avaluat el compliment del títol de la Llei
19/2014, de 29 de desembre relatiu al dret d’accés a la informació pública.
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1. Metodologia

Per a dur a terme l’avaluació del compliment de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, s’han utilitzat diferents tècniques:
1.1

Qüestionaris

S’ha enviat al conjunt dels subjectes avaluats un qüestionari conformat per 24
preguntes.
Aquesta tècnica ha experimentat un canvi significatiu respecte a l’any 2016.
L'any passat es van enviar set qüestionaris (Q1 a Q7) a les diferents
administracions públiques, amb un nombre total de 275 preguntes i ítems
utilitzats, que van obligar els ens públics a un treball d'anàlisi i sistematització
molt elevat i que, probablement per això, va generar un gran conjunt de respostes
errònies o poc precises.
Enguany, s'ha enviat un únic qüestionari, unificant els previs. A més, el contingut
del qüestionari s’ha adaptat en funció del tipus de subjecte.

Qüestionari per administració

AA

CC

CG

DD

ES

GE / IRC
CGE

UU

AI - Accés a la informació

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Taula 2: Distribució qüestionaris segons subjecte obligat

Com ja s’ha avançat s’ha disminuït sensiblement el nombre de preguntes. En
particular, aquest any només s’ha inclòs uns pregunta al qüestionari relativa al
dret d’accés a la informació pública.
Accés a la informació
AI1

1) Quantes sol·licituds d’accés a la informació s’han rebut?
Taula 3: Preguntes qüestionaris 2017
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En el quadre següent es pot veure la pregunta que s'ha incorporat amb la
corresponent del qüestionari passat.

Preguntes/àmbit
Dret d’accés

Any 2016
Nombre
de
d’accés a la
rebudes Q1-14

sol·licituds
informació

Any 2017
Quantes sol·licituds d’accés a
la informació s’han rebut AI1

Taula 4: Comparativa preguntes qüestionari 2016-2017

1.2

Test del ciutadà ocult

A més dels qüestionaris es va decidir seguir utilitzant altres tres instruments
d'avaluació. Primer, el test del ciutadà ocult (mystery shopper). Aquesta
metodologia de participació observant, com ja es va indicar en el primer informe,
consisteix a situar a l'analista en la mateixa situació en què es pot trobar l'usuari
o perceptor d'un servei públic. En aquest cas, una persona va sol·licitar l'accés
a la informació pública a una mostra de diferents administracions públiques amb
la finalitat de mesurar el compliment del que preveu la Llei 19/2014, de 29 de
desembre. Per a això, es van enviar 175 sol·licituds d'accés a informació pública
a una mostra representativa de municipis i ens.

Administració pública

A

Més grans de 20.001 habitants

B

Entre 10.000 i 20.000 habitants

Subjectes Subjectes
2016
2017
64

%

De 64

100%
18%

60
C

64

Total

100

de 554

Entre 9.999 i 5.001 habitants

12

D

Entre 5.000 i 500 habitants

F

Diputacions

I

Altres Ens
Generalitat)

(Departaments

de

4

4

de 4

100%

4

7

de 13

53.8%

132

175

de 635

27,5

la

TOTAL

Taula 5: Sol·licituds d’accés a la informació pública enviades pel ciutadà ocult per tipus entitat

La mostra s’ha ampliat respecte a la que va ser emprada el 2016 en 43 entitats
als efectes de poder obtenir una major representativitat en l’anàlisi del
compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, particularment per part dels
ens locals.
En particular, les sol·licituds formulades s’ha distribuït d’acord amb la següent
estructura:

Tipus2

Nombre

Enviaments

%

AA*

618

164

26,54%

-A

64

64

100%

-B

56

-C

87

-D

411

12
554

15
73

21,43%
100

17,24%

18,05%

17,27%

2

AA: Ajuntaments (A: Més grans de 20.001 habitants; B: Entre 10.000 i 20.000 habitants; C:
Entre 5.001 i 9.999 i habitants; D: Entre 0 i 5000 habitants); DD: Diputacions; GE: Departaments
de la Generalitat.

13

DD

4

4

100%

GE

13

7

53,84%

* Ajuntaments >500 hab.
Taula 6: Sol·licituds respecte a total d’entitats

Les entitats a les que es va formular una sol·licitud d’accés a la informació pública
són les següents:

Ajuntaments

A

64

Més grans de 20.001 habitants: Amposta, Badalona, Barberà del Vallès,
Barcelona, Blanes, Calafell, Cambrils, Castellar del Vallès, Castelldefels,
Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de
Llobregat, Figueres, Gavà, Girona, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Igualada,
Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Martorell, Masnou, Mataró, Molins de
Rei, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Olot, Palafrugell,
Pineda de Mar, Prat de Llobregat, Premià de Mar, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell,
Salou, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat,
Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan
Despí, Sant Pere de Ribes, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet,
Santa Perpètua de Mogoda, Sitges, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Valls,
Vendrell, Vic, Vila-seca, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú,
Vilassar de Mar

B

12

Entre 10.000 i 20.000 habitants: Abrera, Badia del Vallès, Bisbal d'Empordà,
Cardedeu, Castell-Platja d'Aro, Castelló d'Empúries, Cubelles, Mollerussa, Parets
del Vallès, Roca del Vallès, Santa Coloma de Farners, Tordera

15

Entre 5.001 i 9.999 habitants: Alella, Almacelles, Ametlla de Mar, Arenys de Munt,
Cervelló, Maçanet de la Selva, Matadepera, Roda de Berà, Sallent, Sant Vicenç
de Castellet, Santa Coloma de Cervelló, Santa Cristina d'Aro, Súria, Tossa de
Mar, Vilassar de Dalt

73

Entre 500 i 5000 habitants: Albi, Alcoletge, Aldea, Aleixar, Almenar, Ampolla,
Arties e Garòs, Banyeres del Penedès, Barbens, Bell-lloc d'Urgell, Betren, Borges
del Camp, Borrassà, Bossòst, Bràfim, Cabanes, Cabrera d'Anoia, Camarasa,
Cardona, Casserres, Cercs, Cervià de les Garrigues, Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l'Heura, Fatarella, Figaró-Montmany, Folgueroles, Fonollosa, Fuliola,
Galera, Gerb, Gualba, Hostalets de Pierola, Les, Maials, Mas de Barberans,
Masllorenç, Massanes, Mont-ras, Oliana, Olivella, Olvan, Oristà, Palausaverdera, Pals, Planes d'Hostoles, Ponts, Preses, Ribera d'Urgellet, Riudecols,
Sant Joan les Fonts, Sant Martí de Centelles, Sant Martí de Tous, Sant Miquel de
Balenyà, Sant Pau de Segúries, Sant Pere Pescador, Sant Quintí de Mediona,
Santa Maria d'Oló, Sarral, Sort, Sucs, Torre de Claramunt, Torregrossa, Torroella
de Fluvià, Vall d'en Bas, Vallfogona de Balaguer, Vallgorguina, Valls de Valira,

C

D

14

Vila-rodona, Vilademuls, Vilagrassa, Vilallonga del Camp, Vilaplana, Vilobí
d'Onyar
Altres ens
DD 4

Diputacions: Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida,
Diputació de Tarragona

GE 7

Departaments de la Generalitat: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència, Departament d'Empresa i Coneixement, Departament
d'Interior, Departament de Justícia, Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
Taula 7: Entitats a les què s’ha sol·licitat l’accés a la informació (ciutadà ocult)

Els enviaments van ser realitzats entre el 25/01/2017 i el 08/02/2017.
El contingut de la sol·licitud d’informació pública es va definir conjuntament amb
l'Oficina del Síndic i va tractar de ser molt simple i fàcil d'obtenir pels ens obligats
als efectes de poder avaluar convenientment el compliment del previst a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, pel que fa a l’exercici del dret d’accés a la
informació pública.
En concret, la utilització d’aquesta tècnica ha permès avaluar el compliment de:
● els requisits exigits per a la presentació de sol·licituds. En particular,
l'exigència d'ús de mecanismes de signatura electrònica i el seu funcionament
(art.26 i 27 Llei 19/2014);
● el canal per la presentació de les sol·licituds (art.27 Llei 19/2014);
● la notificació de la recepció de la sol·licitud (art.27 Llei 19/2014);
● la millora de les sol·licituds imprecises (art.28 Llei 19/2014);
● l’aplicació dels motius d'inadmissió de les sol·licituds (art.29 Llei 19/2014);
● la competència per a resoldre (art.32 Llei 19/2014);
● el termini per a resoldre (art.33 Llei 19/2014);
● la resolució de la sol·licitud d’accés a la informació (art.34 Llei 19/2014);
● l’accés a la informació (art.36 Llei 19/2014);
● la gratuïtat de l’accés (art.37 Llei 19/2014);
● les garanties del dret d'accés (capítol IV Llei 19/2014).
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Per a cada tipus d'ens es va fer la mateixa pregunta: Quina despesa s'ha realitzat
en formació del personal propi l'any 2016, indicant adjudicatari i import?
1.3

Anàlisi de la qualitat de les resolucions denegatòries de l’accés a la
informació pública

Una altra tècnica utilitzada en aquest procés d’avaluació ha estat l'anàlisi de
qualitat de les resolucions denegatòries del dret d’accés a la informació publica
resoltes i publicades per l'Administració de la Generalitat i els ens locals.
L'any passat es va considerar que s'analitzarien les resolucions que es
publiquessin per part d'aquests ens en el seu portals de transparència. Per
desgràcia, les resolucions que segons els mateixos ens locals es publicaven no
van aparèixer finalment en les seves pàgines web d'internet, de manera que es
van poder avaluar només les resolucions de l'Administració de la Generalitat. En
conjunt, es van avaluar 50 resolucions.
Aquest any s'han avaluat diverses resolucions denegatòries de l'accés a la
informació d'acord amb la metodologia emprada el 2016, en concret, són 46 de
la Generalitat i 15 resolucions de l’Ajuntament de Barcelona.
No s’ha localitzat cap altra resolució denegatòria de l’accés a la informació
pública publicada en els portals de transparència que han estat objecte de
seguiment. Tot i que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, no preveu explícitament
aquesta obligació, no es pot desconèixer que sí que està recollida a l’article 14.3
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern al disposar que “les resolucions que es dictin en aplicació d’aquest
article de conformitat amb el que preveu la secció 2a han de ser objecte de
publicitat prèvia dissociació de les dades de caràcter personal que continguin i
sense perjudici del que disposa l’apartat 3 de l’article 20, una vegada hagin estat
notificades als interessats”.
L'avaluació de la qualitat formal i material d'aquestes resolucions s'ha fet seguint
una metodologia que tracta de ser congruent amb les normes nacionals i
internacionals existents sobre el dret a una bona administració.
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L´anàlisi dels aspectes formals efectuada es fonamenta en els criteris continguts
en documents com ara les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals,
Ajuntament de Barcelona, 20153 i les Directrices de técnica normativa del
Estado, 2005.4
També s’ha tingut en compte les propostes realitzades per la Doctrina, per
exemple, CENTERA SÁNCHEZ-SECO, Fernando. «Los criterios lingüísticos de
las directrices de técnica normativa: una propuesta para la solución de
enfrentamientos entre principios», Revista de Llengua i Dret, nº. 58, 2012, p. 15345 i BOULIN, I., Decisiones razonables. El uso del principio de razonabilidad en
la motivación administrativa.6
Respecte a la rellevància de la motivació s’han tingut presents els criteris
inclosos a les següents normes:
-

Art. 9.3 CE

-

Art. 35 Llei 39/2015

-

Art. 22, 27.3, 33, 106 Llei catalana 26/2010

-

Llei 19/2014 de transparència exigint motivació: art. 20.3, 34.4, 5 i 6

També s’ha tingut present l’abundant jurisprudència del Tribunal Europeu de
Drets Humans, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del Tribunal Suprem
Espanyol i dels Tribunals de Justícia de les CCAA, indicant que allò no motivat
és arbitrari i que el respecte al dret a una bona administració implica una
motivació existent, suficient i congruent amb la resolució i l´expedient. 7
Així doncs, la valoració de la motivació que s’ha realitzat és doble: d’una banda,
inclou una puntuació d´aspectes formals i materials i, d’una altra, una valoració
global qualitativa on es destaquen els aspectes més rellevants detectats.

3

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/16526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/29/pdfs/A26878-26890.pdf
5 https://goo.gl/eaBnmG
6 http://www.ignacioboulin.com/decisiones-razonables.html.
7
Vegi’s
una
anàlisi
d´aquesta
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507021
4

jurisprudència

aquí:
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És important tenir present que la qualificació de la qualitat de la resolució té en
compte aspectes formals i materials, però entre aquests no s´analitza si el
raonament ofert és correcte jurídicament o no (llevat que sigui manifestament
contrari a Dret, cas en que es qualifica amb 0 totes les caselles d´aspectes
materials), sinó, més simplement, si existeix, és comprensible i racional, és
congruent i explica els criteris emprats. Si reuneix aquests requisits, s’ha
considerat una resolució amb una motivació de qualitat, malgrat pugui ser
discutible el raonament jurídic emprat (cosa que no s’ha fet aquí).
Pel que fa a la valoració quantitativa, s’ha utilitzat una escala qualitat: de 0 a 10:
1. CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
2. CRITERIS MATERIALS: 6 PUNTS SOBRE 10
Els criteris formals (4 punts sobre 10) inclouen una valoració dels següents
criteris:
-

Criteris lingüístics generals a tenir en compte

-

Estil (d´acord amb: Directrius per a l'elaboració de les normes municipals,
Ajuntament de Barcelona, 2015, paràgrafs 119 i ss.)

Els criteris materials (6 punts sobre 10) valoren els següents aspectes:
-

Existència de motivació (si no existeix, 0 punts, si existeix: 1 punt)

-

Qualitat de la motivació (si és comprensible i racional: 1 punt)

-

Inclusió d’una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de marge de
valoració de l´Administració (2 punts)

-

Congruència amb la sol·licitud efectuada (2 punts)
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CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible

1 punt

Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la primera

1 punt

vegada que apareixen en el text)

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10

Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de marge

2 punts

de valoració de l´Administració

Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

Taula 8: Quadre Resum criteris avaluació qualitat resolucions

L’annex 3 recull les fitxes relatives a cadascuna de les resolucions analitzades.
1.4

Entrevistes

Seguint el criteri de l'informe previ, s'han realitzat una sèrie d'entrevistes amb
subjectes d'especial rellevància per a la implementació de la Llei 19/2014, de 29
de desembre.
En concret, s'han realitzat entrevistes amb:
 Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP);
 Sr. Jordi Foz, Secretari de Transparència i Govern Obert;
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Aquestes entrevistes han permès aprofundir en l’anàlisi del compliment de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, aclarir punts i obtenir el punt de vista d'actors clau
en les polítiques de transparència, bon govern i bona administració de Catalunya.
Els resums de les entrevistes i informes d'actuació es recullen en l'annex 1, tot i
que una gran part de les idees recollides s'incorporen al text central d'anàlisi
realitzat.
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2. Compliment de les obligacions relatives al dret d’accés a la informació
pública

2.1

Marc teòric i normatiu

La transparència, de la qual el dret d'accés constitueix un element essencial,
genera beneficis molt importants per a l'economia i la bona governança. En
concret, redueix les incerteses del mercat sobre les preferències dels policymakers generant mercats financers més eficients i polítiques monetàries més
predictibles. També incrementa la inversió, ja que l'opacitat i la informació no
fiable desincentiva als inversors. Per a les organitzacions genera confiança entre
els stakeholders. En conjunt, contribueix al creixement econòmic i la qualitat
regulatòria i redueix la corrupció (veure Bellver i Kauffman, 2005).
Des d'una perspectiva normativa, és important tenir en compte que, en la seva
essència, la transparència és un valor instrumental, que ajuda a què la integritat
floreixi. Però no és una fi en sí mateix. En aquesta línia, Jeremy Bentham, en els
seus famosos estudis sobre el control social, insistia que la transparència
permetia evitar conductes nocives a la societat: “com més t’observo, millor et
comportes" escriu en les seves Writings on the Poor Laws. L'observació social
redueix les possibilitats de conductes no cooperatives a la comunitat. En suma,
desincentiva la corrupció i obre vies a la contestació a la mateixa.
Des d'una perspectiva més sistèmica, la transparència és part important de la
bona governança d'una societat. Si entenem per bona governança el procés de
definir col·lectivament el conjunt d'institucions formals i informals que Estat,
societat civil i mercat han de respectar per aconseguir el bé comú, la
transparència ha de transcendir a una gran part de les regles: des de la forma en
com es s'aproven les lleis a com s'enjudicien conductes pels tribunals o com es
prenen decisions en els plens municipals, passant per les assemblees de les
grans corporacions o de les més petites ONGs.
Centrant-se en l'Estat, la transparència és part de les polítiques de bon govern
que tot executiu ha de dissenyar. Des d'una perspectiva més vinculada al bon
govern, millora l'escrutini públic, promou la rendició de comptes, incrementa la
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legitimitat i el compromís, restaura la confiança, incrementa la participació, etc
(Hood i Heald, 2006). Les professores Bauhr i Grimes consideren com a
elements essencials d'unes polítiques de transparència tres components: 1.
L'obertura de dades del govern i el dret d'accés dels ciutadans a la informació
governamental; 2. La protecció als denunciants de corrupció i frau; 3. La publicitat
(2012). El primer component està expressat per l'existència de lleis que exigeixen
la publicitat activa al govern de les seves dades i que reconeixen als ciutadans
el dret d'accés. No obstant això, l'existència de les lleis no garanteix en si, ni de
bon tros, la transparència. Pot apropar-nos a la transparència nominal, però no
a l'efectiva, que requereix molt més. Per aquest motiu l'avaluació que es fa en
aquest informe de la seva implementació.
El dret d'accés té una llarga tradició i, a més, no fa sinó expandir-se per tot el
món. Els països pioners en el reconeixement i regulació del dret d'accés a la
informació pública es troben entre els més desenvolupats del món des d'una
perspectiva econòmica. El moviment va ser liderat pels països escandinaus i pels
Estats Units i els països de la seva àrea d'influència anglòfona. Entre finals dels
setanta i principis dels noranta, es va expandir entre els països llatins de l'Europa
occidental. A finals dels noranta i principis del segle XXI hi va haver una autèntica
eclosió i es va generalitzar l'aprovació de lleis de transparència i accés a la
informació pública en els països d'Europa occidental que encara no en tenien,
com el Regne Unit, Alemanya i Suïssa; en els països d'Europa que es trobaven
en l'òrbita o integrats en la Unió Soviètica fins a la caiguda del mur de Berlín,
inclosa la mateixa Rússia, i en les restants zones d'Amèrica Central i del Sud,
Àsia, Àfrica i Oceania. A totes aquestes regulacions nacionals, que s'acosten al
centenar, se li sumen més del doble de normes subnacionals, la regulació
d'accés a la informació en poder de la Unió Europea i instruments regionals com,
a Amèrica, la Llei model Interamericana sobre dret de accés a la informació,
aprovada per l'Assemblea General de l'Organització dels Estats Americans en
2010, o, a Europa, el Conveni núm. 205 del Consell d'Europa sobre accés als
documents públics, obert a la signatura dels Estats el 18 de juny de 2009, que
estableix un estàndard mínim europeu i que ha estat molt present en la redacció
de la Llei estatal de transparència Accés a la Informació i Bon Govern.
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En la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones a partir dels setze anys
tenen dret d'accés a la informació pública sol·licitant a les administracions
públiques que els mostrin o els facilitin una còpia.
L'avaluació del compliment de les obligacions que es deriven per les
administracions públiques del reconeixement del dret d'accés a la informació
pública s'ha dut a terme a través de tres tècniques.
En primer lloc, a través del qüestionari electrònic. Mitjançant el qüestionari aquest
any s'ha volgut conèixer tan sols el nombre de sol·licituds d'accés a la informació
formulades. L'any passat es van incloure en el qüestionari altre conjunt de
preguntes que van ser respostes de forma bastant deficient i que van generar
més confusió que beneficis. Per això, en 2017 s'ha simplificat el qüestionari
incloent una sola pregunta: Quantes sol·licituds d’accés a la informació s’han
rebut?
En segon lloc, sol·licitant diferents informacions als subjectes obligats per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, seguint la metodologia del ciutadà ocult.
Finalment, analitzant la qualitat de la motivació de les resolucions derivades del
exercici del dret d'accés.
2.2

Qüestionari

En primer lloc, s’analitzen les respostes al qüestionari segons la naturalesa del
subjecte obligats.8
En primer lloc, pel que fa als ajuntaments, només han respost el 69,41% dels
ajuntaments als quals es va enviar la pregunta. El nivell de resposta és una mica
millor que el de 2016 quan la resposta a la pregunta va ser del 60%. Els
ajuntaments majors de 20.000 habitants van respondre al llarg qüestionari de

Tot i que no han estat objecte d’anàlisi, cal posar en relleu que algunes administracions
públiques han començat a elaborar informes periòdics sobre l’aplicació de la normativa relativa
al dret d’accés a la informació pública com ara l’Administració de la Generalitat
(http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/transparencia/acces-a-lainformacio-publica/Seguiment-i-avaluacio/),
l’Ajuntament
de
Barcelona
(http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/estadistiques-sobre-el-dret-dacces-lainformacio-publica) o l’Ajuntament de L’Hospitalet.
8
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2016 en un 78% i el 2017 han contestat el 81,25%. Els de 10.000 a 20.000 han
respost aquest any un 64,91%, quan el 2016 van respondre el 70%. Els de 5.000
a 10.000 han respost en un 82,95% quan el 2016 van respondre en un 74,16%.
Finalment, els ajuntaments fins a 5.000 habitants han respost en un 67,12%,
mentre el 2016 ho van fer un 52,72% (exclosos els de menys de 500 habitants
que no van ser objecte d’avaluació). En suma, una lleugera però insuficient
millora.
Les dades de contingut es recullen en el quadre comparatiu següent:

Any

+ de 20.0009

+de 10.000

+ de 5.000

Fins a 5.000

2016

750

427 (només un
ajuntament va
respondre haver
rebut 219 la qual
cosa
havia
d’ésser errònia)

1081 (això no
obstant, només
havia unes 500
contestades)

1156 (però un
sol ajuntament
responia haver
rebut
420
sol·licituds)

2017

4.443

843

816

1.894

Taula 9: Sol·licituds accés a la informació. Comparativa 2016-2017

9

Les dades de 2016 i 2017 no són plenament comparables perquè les categories de municipis
són diferents. En tot cas, es manté la comparació a efectes il·lustratius.
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Il·lustració 1: Increment de les sol·licituds d'accés a la informació

Si les respostes són aquest any correctes, sí que es pot concloure que hi ha
hagut un augment important de les sol·licituds d'accés. Aquesta dada és positiva
i permet confiar que a poc a poc la ciutadania exerceixi el seu dret amb normalitat
i responsabilitat.
Amb relació a la resta dels subjectes obligats, la ràtio de resposta al qüestionari
ha estat elevat, molt semblant a 2016.

Entitats
Consells Consell
Entitats
supracomarca Generau
reguladores
ls
D’Aran Diputacions municipals Generalitat Universitats o de control
88,10% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

77,78%

100,00%

Taula 10: Resposta qüestionari segons subjecte obligat

Les dades de sol·licituds d'accés a la informació pública es resumeixen en el
següent quadre:
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Entitats
supra-

Consell
Consells Generau
comarcals D’Aran

Diputacions

municipals

Generalitat

Universitats

Entitats
reguladores o de
control

31

32

34

820

68

121

25

Taula 11: Sol·licituds d'accés a la informació segons subjecte obligat

Pel que pot comparar-se amb 2016 es pot observar que les 10 peticions als
Consells Comarcals han passat a triplicar-se en un any, les 2 a les diputacions
s'han multiplicat per més de deu o les 292 de la Generalitat han passat a gairebé
triplicar-se. Un canvi molt interessant que demostra que la llei segueix el seu curs
d'implementació no només en les oficines governamentals sinó també en la
pràctica ciutadana.
Així doncs, d’acord amb el qüestionari realitzat, el 2016 les administracions
públiques van rebre 9.127 sol·licituds d’accés a la informació la qual cosa suposa
pràcticament haver triplicat el nombre de sol·licituds d’accés a la informació
rebudes respecte 2015-16.

Sol·licituds

Mitjana

rebudes
Total ajuntaments

7.996

12,15

-A

4.443

85,44

-B

843

22,78

-C

816

11,8

-D

1.894

3,82

Consells Comarcals

31

0,84

Conselh Generau d’Aran

25

25

Diputacions

32

8

Entitat supramunicipal

34

34

26

Generalitat

820

820

121

24,2

Universitats

68

9,71

TOTAL

9.127

Institucions

reguladores

o

de

control

Taula 12: Mitjana de sol·licituds accés a la informació (2016)

Al respecte cal posar en relleu que Departament d'Afers i Relacions Institucionals
i Exteriors i Transparència, a través de la Secretaria de Transparència i Govern
Obert va dur a terme la campanya Govern Obert en diversos mitjans tradicionals
i digitals els mesos de setembre i octubre de 2016. Aquesta campanya tenia per
finalitat explicar als ciutadans l’aposta del Govern en polítiques de transparència,
dades

obertes

i

participació,

i

també

donar

a

conèixer

el

portal

governobert.gencat.cat.
A més, des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert també s’han dut a
terme altres accions de difusió de les polítiques de transparència i el dret accés
com ara l’organització i/o participació en 29 actes de difusió de la Llei 19/2014 i
de formació dirigides al personal tècnic de l’Administració de la Generalitat, el
món local i les entitats sense afany de lucre.
En conclusió, a la vista dels qüestionaris contestats, en els 24 primers mesos
d'aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre s'han presentat 3.785
sol·licituds d'accés a la informació pública el 2016 i 9.147 el 2017. En total prop
de 13.000 sol·licituds, el que supera lleugerament les 2 sol·licituds per cada 1000
habitants majors de 16 anys. Comparativament, aquestes dades indiquen un ús
força important del dret reconegut a la Llei 19/2014, de 29 de desembre en un
molt curt període de temps sempre i quan les dades facilitades pels ens avaluats
responguin a la realitat i hagin comptabilitzat adequadament les sol·licituds
d’accés a la informació en aplicació de Llei 19/2014, de 29 desembre. Per
exemple, el 2012, al Regne Unit, després de dotze anys de vigència de la norma,
va tenir unes 10.000 sol·licituds i Alemanya aquell mateix any, després de sis
anys de vigència va tenir 2.000. A l'Estat es van presentar 3.800 sol·licituds en
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el primer any de vigència. Catalunya s'acosta segons aquestes dades als països
on més s’exerceix aquest dret, com els Estats Units, que va tenir, el 2012,
650.000 sol·licituds o Austràlia que va tenir aquell any 25.000.
2.3

Ciutadà ocult

S’ha utilitzat aquesta metodologia d’observació participant amb la finalitat de
conèixer el compliment de les obligacions de les Administracions publiques en
relació al dret d’accés a la informació pública i, en particular, analitzar com es
tramiten les sol·licituds d’accés a la informació per part de les Administracions
públiques i poder-ho contrastar amb el que preveuen els 26 i següents Llei
19/2014.
En aquest apartat es recull l’anàlisi de les dades obtingudes. En l’anàlisi
d’aquestes dades s’ha tingut en compte les dades obtingudes en el procés
d’avaluació realitzat l’any passat als efectes de poder identificar els canvis
experimentats i poder contrastar l’impacte que les conclusions i les
recomanacions de l’informe elaborat han tingut en el compliment per les
Administracions públiques de les obligacions relatives al dret d’accés a la
informació pública.
A.

Presentació de les sol·licituds

A través del ciutadà ocult s’han presentat 175 sol·licituds d’accés a la informació
pública a diferents Administracions públiques d’acord amb la mostra que s’ha
indicat anteriorment. Inicialment aquestes sol·licituds es van formular
electrònicament.
Com es desprèn de les dades recollides en la taula següent en una majoria de
les Administracions públiques a les que s’ha formulat una sol·licitud d’accés a la
informació pública, aquesta s’ha pogut fer a través de mitjans electrònics. Això
no obstant, no es pot desconèixer que encara són força les Administracions
públiques on no s’ha pogut presentar telemàticament la sol·licitud d’accés a la
informació pública. En efecte, tot i que el nombre d’entitats públiques on s’ha
pogut presentar telemàticament la sol·licitud d’accés a la informació pública és
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força elevat, no es pot desconèixer que en un 14,63% dels ajuntaments i en la
meitat de les diputacions no s’ha pogut utilitzar aquest canal. Resulta
especialment curiós que els ajuntaments de major població han presentat més
problemes per poder formular les sol·licituds a través de mitjans electrònics.
Generalment, això ha estat motivat probablement pel fet que els ajuntaments
grans tenen els seus propis sistemes per fer tràmits telemàtics i la resta recorren
majoritàriament a la plataforma de tramitació electrònica que ofereix el Consorci
AOC.

Tipus Enviaments

Telemàtic

%

Postal

%

AA

164

140

85,36%

24

14,63%

-A

64

48

75%

16

25%

-B

12

10

83,33%

2

16,67%

-C

15

13

86,67%

2

13,33%

-D

73

69

94,52%

4

5,48%

DD

4

2

50%

2

50%

GE

7

7

100%

0

0%

Taula 13: Canal presentació sol·licituds ciutadà ocult
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Il·lustració 2: Enviament sol·licituds d'accés a la informació pública. Ajuntaments

La situació ha millorat respecte a l’any passat. Més del 80% de les
administracions públiques analitzades a través del test del ciutadà ocult disposen
de formulari electrònic senzill i fàcilment accessible des del Portal de la
Transparència i, en qualsevol cas, fàcilment localitzable a través dels cercadors
d’Internet.
De fet, la majoria de les administracions públiques a les que el ciutadà ocult ha
enviat una sol·licitud d’accés a la informació pública utilitzen la plataforma
proveïda pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. Aquest fet ha facilitat
l’enviament de les sol·licituds en la mesura que el Portal de Transparència creat
pel Consorci AOC inclou un enllaç a primer nivell per poder exercir el dret d’accés
a la informació pública.

Tipus d'entitat

Plataforma
pròpia

Plataforma
AOC

Correu
electrònic

Ajuntaments >20.000 habitants

57.8%

20,3%

21.9%

Ajuntaments >10.000 habitants

35.0%

55.0%

10.0%

Ajuntaments > 5.000 habitants

25%

50.0%

25.0%

Ajuntaments > 500 habitants

0%

90.0%

10.0%
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Diputacions

75.0%

0%

5.0%

Departaments de la Generalitat

100%

0%

0%

TOTAL

59,8%

39.4%

18.2%

Taula 14: Canal per a l'enviament electrònic de les sol·licituds (Avaluació 2016)

Tot i que el nombre de sol·licituds que s’han pogut enviar a través de la
plataforma digital ha estat força alt (85,14%), encara hi ha un nombre significatiu
d’administracions públiques on la sol·licitud s’ha enviat a través del correu
electrònic (14,86%). Aquest percentatge ha estat més alt en el cas dels
ajuntaments més grans (25%) així com també en el cas de les diputacions (50%).
En termes generals, es manté la mateixa distribució que el 2015-16 observantse únicament una disminució de 3,34% en el nombre d’entitats en les que les
sol·licituds s’han presentat per correu electrònic.

Tipus d'entitat

Plataforma digital

Correu
electrònic

Ajuntaments >20.000 habitants

75%

25%

Ajuntaments >10.000 habitants

83.33%

16.67%

Ajuntaments > 5.000 habitants

86.67%

13.33%

Ajuntaments > 500 habitants

94,52%%

5,48%

Diputacions

50%

50%

Departaments de la Generalitat

100%

0%

TOTAL

85,14%

14,86%

Taula 15: Canal per a l'enviament electrònic de les sol·licituds (Avaluació 2017)
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14,86%

85,14%

Plataforma digital

Correu electrònic

Il·lustració 3: Enviament electrònic de les sol·licituds

Tot i que l’opció d’enviar les sol·licituds a través de correu electrònic suposa un
incompliment del previst a l'art.27.2 Llei 19/2014 pel que fa a l'ús d'un "formulari
electrònic senzill i fàcilment accessible que el Portal de la Transparència ha de
posar a disposició dels ciutadans", com ja es va fer el 2015-16 cal valorar
positivament aquesta opció en la mesura en què l'ús del correu electrònic no
exigeix la utilització de mecanismes de signatura electrònica basada en
certificats electrònics.
Finalment, en relació a la presentació de sol·licituds cal indicar que no s'han
identificat serveis d'atenció, informació i orientació específics per a l'exercici del
dret d'accés a la informació.
B.

Tramitació de les sol·licituds

El primer tràmit que s’ha de complir en relació a la tramitació de les sol·licituds
és la notificació al sol·licitant de la recepció de la sol·licitud indicant el dia de
recepció, l’òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la
persona responsable de la tramitació (article 27.5 Llei 19/2014, de 29 de
desembre).
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En la pràctica totalitat de les sol·licituds formulades pel ciutadà ocult,
l’Administració pública ha emès un acusament de rebuda automàtic. Com es pot
observar a continuació, l’acusament de rebuda tipus que utilitzen la majoria de
les administracions públiques avaluades únicament informa de la recepció (dia i
hora) però no de la resta de circumstàncies previstes a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre.

Correu electrònic automàtic
Sr./Sra. XXX, la seva sol·licitud del tràmit Instància genèrica s'ha rebut correctament.
Dades d'identificació del tràmit:
Número de registre: ENTRA-2017-157
Data i hora: 11/03/2017 14:30:56
Gràcies per utilitzar el nostre servei de tràmits en línia.
Atentament,
Ajuntament de XXXXX.
Taula 16: Tipus d’acusament de rebuda

Per altra banda, les administracions a qui s’ha sol·licitat informació tampoc no
faciliten accés electrònic al seguiment de la tramitació de la sol·licitud d'acord
amb el dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació dels
procediments en què són persones interessades (article 22.1.f Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya).
En la mesura en què la sol·licitud d’informació era molt precisa, que la sol·licitud
es va adreçar a l’entitat que disposava de la informació i que no hi havia drets o
interessos de tercers afectats, cap de les sol·licituds d’accés a la informació
formulades pel ciutadà ocult ha estat objecte de sol·licitud de concreció per part
de l’Administració, de derivació de la sol·licitud a una altra entitat o de trasllat de
la sol·licitud a tercers possibles afectats.

33

C.

La identificació dels sol·licitants

Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden presentar per qualsevol
mitjà sempre que permetin deixar constància dels requisits previstos a l’article 26
Llei 19/2014, de 29 de desembre (identitat sol·licitant, informació a la qual es vol
tenir accés, format en què es vol tenir accés a la informació i adreça de contacte).
L’article 27 Llei 19/2014, de 29 de desembre, preveu que quan s’utilitzin els
mitjans electrònics, les sol·licituds s’han de poder tramitar amb l’ús de la
signatura electrònica per mitjà d’un formulari electrònic senzill i fàcilment
accessible des del Portal de la transparència.
Al respecte, en l’informe de 2016 es van constatar les dificultats per acreditar la
identitat dels sol·licitants en presentar electrònicament les sol·licituds la qual
cosa podia resultar en la pràctica un impediment del dret d’accés. En particular,
el principal problema que es va detectar fou en relació a l’ús del certificat
electrònic. De fet, una cinquena part de les entitats analitzades (18.2%) no
disposaven de cap formulari electrònic ni genèric ni específic o no funcionaven
després de molts intents amb diferents certificats (eDNI, idCAT).
Enguany, les 175 sol·licituds formulades pel ciutadà ocult es va utilitzar el
certificat IDCAT.
Tot i que aquest va funcionar adequadament en poc més del 82% dels casos, en
17,9% de les sol·licituds va donar problemes directament o indirectament
relacionats principalment amb els components de signatura JAVA.
Això no obstant, en aquesta ocasió quan s’ha utilitzat l’IdCAT i la sol·licitud s’ha
formulat a través del formulari proveït pel Consorci AOC no s’han detectat
problemes generals més enllà d’incidències puntuals vinculades als servidors,
que s’han solucionat en tornar-ho a provar en un altre moment.
Respecte a la identificació dels sol·licitants cal posar en relleu que les sol·licituds
presentades en paper no estaven signades als efectes de poder contrastar què
succeïa si no es complien els requisits de les sol·licituds previstos en l’article
11.2.a) Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En 23 casos la sol·licitud d’accés a la
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informació va ser tramitada tot i no haver estat signada manuscritament (88,46%)
i només va ser motiu de denegació en 3 casos (11,54%).

Tipus

Enviaments totals

Enviaments per
correu ordinaris

%

AA

164

24

14,63%

-A

64

16

25%

-B

12

2

16,67%

-C

15

2

13,33%

-D

73

4

5,48%

DD

4

2

50%

GE

7

0

0%

Taula 17: Enviaments per canal

D.

Resolució expressa del dret d’accés

La resolució del procediment s’ha de formalitzar per escrit i notificar al sol·licitant.
En la primera avaluació, el nivell de resposta a les sol·licituds formulades pel
ciutadà ocult va ser del 47%. Aquesta xifra contrastava amb l’obtinguda a través
dels qüestionaris on les pròpies entitats responien que s’havien contestat el
58,25% de les sol·licituds presentades.
En l’avaluació del compliment de 2017, el nivell de resposta global ha estat millor
pujant fins el 67,4% (a 10 d’abril). Això no obstant, cal indicar alguns aspectes.
En primer lloc, cal observar que en el termini d’1 mes, únicament s’havien resolt
el 39,63% de les sol·licituds formulades pel ciutadà ocult als ajuntaments. En el
cas de les diputacions, les respostes en temps a les sol·licituds d’accés a la
informació va ser del 100% i en el cas de l’Administració de la Generalitat del
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85%. Posteriorment, després d’haver reclamat l’accés a la informació
transcorregut el termini per resoldre i, per tant, havent-se entès estimada la
sol·licitud per silenci positiu (article 35 Llei 19/2014), el nombre de sol·licituds
d’accés a la informació que han obtingut una resposta expressa ha estat del
74,81%.
Com es pot observar en la següent taula el nivell de resolució de les sol·licituds
d’accés a la informació pública formulades als ajuntaments és sensiblement
inferior a les formulades a les diputacions i als departaments de l’Administració
de la Generalitat. En particular, els ajuntaments i especialment els de menor
població, només han respost una de cada tres sol·licituds formulades en el
termini previst d’1 mes.

Tipus Enviaments Respostes en temps

%

Respostes totals

%

AA

164

65

39,63%

102

63,73%

-A

64

30

46,88%

46

65,22%

-B

12

4

33,33%

6

66,67%

-C

15

4

26,67%

6

66,67%

-D

73

27

36,99%

44

61,36%

DD

4

4

100,00%

4

100,00%

GE

7

6

85,71%

7

100,00%

Taula 18: Respostes rebudes ciutadà ocult
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Totals

Il·lustració 4 Respostes rebudes en temps:

D’aquesta manera, tot i que hi ha una millora en el nivell de resolució de les
sol·licituds d’accés a la informació en l’avaluació de 2017 respecte a la de 2016,
el dret d’accés a la informació pública encara presenta un nivell d’incompliment
per les administracions públiques catalanes força elevat la qual cosa té
importants conseqüències pel que fa a l’exercici del dret d’accés a la informació
pública com a mecanisme de transparència i control de les administracions
públiques.
En particular, els ajuntaments catalans encara no donen resposta a les
sol·licituds d’accés a la informació pública. Únicament el 39,63% dels
ajuntaments van resoldre el procediment d’accés a la informació en el termini
previst d’1 mes. De totes maneres, cal tenir present que s’observen diferències
entre els ajuntaments en funció del tram de població en el que es troben que
poden arribar a ser d’un 20% (46,88% els ajuntaments de major població davant
el 26,67% dels ajuntaments d’entre 5.001 i 9.999 habitants).
D’aquesta manera, tot i que aquests resultats estan relacionats amb el tipus
d’administracions receptores de les sol·licituds d’accés a la informació a
diferència de 2016 no s’ha pogut constatar que el volum de població i, per tant
de recursos, de l’ajuntament hagi tingut una incidència en el nivell de resposta
de les sol·licituds formulades.
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Tipus d'entitat

Resposta

Ajuntaments >20.000 habitants

53,1%

Ajuntaments >10.000 habitants

40%

Ajuntaments > 5.000 habitants

30%

Ajuntaments > 500 habitants

20%

Diputacions

75%

Departaments de la Generalitat

100%

TOTAL

43,9%

Taula 19: Nivell de resposta (2016)

Pel que fa al format de la resposta de les sol·licituds d’accés es confirma la
situació observada en l’avaluació de 2016 respecte a la desformalització de la
resolució. En efecte, un 36% de les Administracions públiques han resolt el
procediment d’accés a través del correu electrònic la qual cosa suposa un
increment respecte el 2017 (19,35%).

Tipus de resolució
Comunicació informal (correu electrònic, telèfon)

12

Comunicació formal (article 34.8 Llei 19/2014)

26

Resolució escrita (article 34.1 Llei 19/2014)

24

Taula 20: Tipus resolució (2016)

Aquesta tendència s’observa particularment en el cas dels ajuntaments -i,
especialment, en els ajuntaments de menor població- on en la majoria dels casos
la finalització del procediment es fa mitjançant la comunicació de la informació
sol·licitada a través d’un missatge de correu electrònic.

38

Tot i que estadísticament no és significatiu, crida l’atenció el fet que malgrat
demanar que la informació es faciliti en format electrònic un 5,88% l’han donat a
través de carta.
Tipus

Resposta en format electrònic

Resposta en paper

AA

94,12%

5,88%

DD

100%

0

GE

100%

0

Taula 21: Format de resposta

Pel que fa a la informació facilitada al ciutadà ocult, en el cas dels ajuntaments
s’observa que sovint (28,43%) no es facilita tota la informació sol·licitada de
manera completa tot i que la sol·licitud ha estat acceptada i inclús es facilta
alguna informació. Novament cal observar que tot i les diferències que
s’observen entre els ajuntaments, no hi ha una pauta clara que els diferenciï en
funció de la seva població.
Per altra banda, també cal posar en relleu que ocasions (4,90%), la sol·licitud ha
estat resolta positivament tot i que la informació no es posada a disposició del
sol·licitant en el termini de 30 dies previst (article 36.1 Llei 19/2014, de 29 de
desembre).

Informació completa10

Respostes.
Tipus

Sí

No
Falta desglossament Denegada

10

Pendent*

Sol·licitud admesa però informació no lliurada.
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AA

102

73 71,57%

18

17,65%

6 5,88% 5

4,90%

-A

46

36 78,26%

5

10,87%

2 4,35% 3

6,52%

-B

6

4 66,67%

-

-

1 16,67% 1

16,67%

-C

6

3 50,00%

-

-

2 33,33% 1

16,67%

-D

44

30 68,18%

13

29,55%

DD

4

4

100,00
%

-

GE

7

7

100,00
%

-

1 2,27%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Taula 22: Informació facilitada

Finalment cal destacar que les resolucions generalment no compleixen amb tots
els requisits que preveu la legislació. En particular, cal tenir present que d’acord
amb l’article 34.7 Llei 19/2014, de 29 de desembre, la notificació de la resolució
ha d’indicar les vies específiques de recurs i reclamació establertes per aquesta
llei. Només en algunes resolucions a les sol·licituds formulades pel ciutadà ocult
s’indicava que contra la resolució es podia presentar recurs o s’indicava que el
sol·licitant podia adreçar-se a un determinat òrgan o unitat per a obtenir més
informació.
E.

Termini per resoldre

Les administracions públiques han de resoldre les sol·licituds d’accés a la
informació en el termini d’1 mes a comptar del dia següent a la recepció de la
sol·licitud (article 33 Llei 19/2014, de 29 de desembre).
Les sol·licituds d’accés a la informació pública formulades pel ciutadà ocult no
han estat resoltes en general dins el termini previst per la legislació. Això no
obstant, entre les sol·licituds resoltes, la mitjana per la seva resolució ha estat de
27,48 dies una mica per sobre dels 25,9 dies de mitjana observats el 2016.
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Cal, però, matisar aquesta dada.
En primer lloc, les sol·licituds resoltes ho han estat en una mitjana de 17,71 dies.
Això no obstant, cal tenir present que únicament el 39,67% % de les sol·licituds
formulades pel ciutadà ocult als ajuntaments han estat resoltes abans que hagi
transcorregut el termini d’un mes.
En segon lloc, l’accés a la informació en les sol·licituds que han estat resoltes un
cop s’ha reclamat l’accés perquè s’havia reconegut el dret per silenci positiu s’ha
facilitat quan han transcorregut 50,72 dies des què es va presentar la sol·licitud
d’accés a la informació.
Finalment, s’observa una millora sensible en el termini de resposta de les
sol·licituds d’accés a la informació formulades pel ciutadà ocult a les diputacions
i als departaments de la Generalitat respecte l’any anterior.
Tipus Enviaments Respostes
AA

-A

-B

-C

-D

%

Temps des del 2n enviament

Temps total

164

102

62,2%

-

28,51

65

65

100,0%

-

16,07

99*

37

37,4%

9,55

50,37

64

46

71,88%

-

28,61

30

30

100,00%

-

18,67

34*

16

47,06%

10,09

47,25

12

6

50,00%

-

31,34

4

4

100,00%

-

19,46

8*

2

25,00%

13,18

55,1

15

6

40,00%

-

26,17

4

4

100,00%

-

10,93

11*

2

18,18%

14,13

56,66

73

44

60,27%

-

28,34

27

27

100,00%

-

13,44

41

DD

GE

46*

17

36,96%

8,07

52

4

4

100%

-

24,74

4*

4

100%

-

24,74

-

-

-

-

-

7

7

100%

-

24,64

6

6

100%

1*

1

100%

21,54
5

42,93

* Reenviaments
Taula 23: Temps de resposta mig

60
50
40
30
20
10

AA

-A
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-C

DD
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inicial

total
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total

-D

inicial
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total
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total
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total
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total
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0
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Il·lustració 5: Mitjana de dies resposta

En tercer lloc, el percentatge de respostes rebudes en el termini és força baix en
els ajuntaments (39,63%) i alt en el cas de les diputacions i la Generalitat (100%
i 85%, respectivament).

Tipus Enviaments Respostes en temps

%

Respostes totals

%
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AA

164

65

39,63%

102

63,73%

-A

64

30

46,88%

46

65,22%

-B

12

4

33,33%

6

66,67%

-C

15

4

26,67%

6

66,67%

-D

73

27

36,99%

44

61,36%

DD

4

4

100,00%

4

100,00%

GE

7

6

85,71%

7

100,00%

Taula 24: Respostes en temps

F.

Silenci positiu

La Llei 19/2014, de 29 de desembre preveu que si l’Administració pública no resol
la sol·licitud d’accés i notifica dins el termini d’un mes, la sol·licitud s’entén
estimada per silenci llevat en els supòsits previstos. En aquests cas,
l’Administració pública està obligada a facilitar l’accés a la informació pública en
el termini de trenta dies a comptar del moment en què el sol·licitant ho demana
(article 35 Llei 19/2014, de 20 de desembre).
Transcorregut el termini d’un mes, el ciutadà ocult va sol·licitar a les entitats que
no havien resolt el procediment, que facilitessin l’accés a la informació
sol·licitada. A aquests efectes. En particular, s’han fet 100 reenviaments (93 a
través de mitjans electrònics i 7 per correu ordinari).

Tipus

Sol·licituds
accés (silenci
positiu)

Telemàtics

%

Ordinaris

%

AA

99

92

93,52%

7

6,48%

-A

34

30

88,23%

4

11,76%
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-B

8

8

100%

-

-

-C

11

11

100%

-

-

-D

46

43

93,48%

3

6,52%

DD

-

-

-

-

-

GE

1

1

100%

-

-

Taula 25: Sol·licituds accés silenci positiu

Les administracions públiques disposen de 30 dies per subministrar la informació
a l’interessat si la sol·licitud ha estat estimada segons estableix l’article 36 Llei
19/2014, de 29 de desembre.
Dels 100 requeriments efectius formulats per accedir a la informació només 38
entitats han facilitat l’accés a la informació (38%) dins el termini de 30 dies. En
general, aquestes entitats no han fet referència al silenci positiu en les seves
resolucions.

Tipus

Informació
facilitada

% sobre sol·licituds
accés (silenci positiu)

AA

37

37,37%

-A

16

47,06%

-B

2

25,00%

-C

2

18,18%

-D

17

36,96%

DD

0

0,00

GE

1

100,00%

Taula 26: Informació facilitada silenci positiu

D’aquesta manera, es confirma el 2017 l’abast limitat del silenci administratiu, en
seu administrativa, per fer efectiu l’accés a la informació.
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G.

Denegació de l’accés

La sol·licitud d’informació pel ciutadà ocult es va formular de manera que no es
veiessin afectats drets o béns protegits per la Llei 19/2014, de 29 de desembre
com a límits de l’accés a la informació.
Això no obstant, cinc municipis han denegat l’accés a la informació. En quatre
ocasions per un error formal en la sol·licitud i només en un cas perquè el ciutadà
ocult no ha justificat l’interès en el tema.

Tipus Denegació
AA

Motiu

5
2

% Enviaments % Respostes
3,05%

4,90%

"per algun motiu no s’ha signat
correctament”

-A

4,35%
3,13%

“Manca signatura” *

-B

1

“Manca signatura” *

8,33%

16,67%

-C

1

“Manca signatura” *

6,67%

16,67%

-D

1

"No es justifica l'interès en el
tema."

1,37%

2,27%

DD

-

-

0,00%

GE

-

-

0,00%

* Sol·licituds per correu ordinari no signades manualment.
Taula 27: Denegació accés informació

Al respecte, cal recordar que la Llei 19/2014, de 29 de desembre preveu que els
motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés a la informació pública poden
ésser exposats pel sol·licitant amb caràcter potestatiu però l’absència de
motivació no pot ser una causa per denegar la sol·licitud (article 26.2).
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Tot i que el nombre de sol·licituds que han estat denegades expressament és
molt baix com per extreure conclusions generals, s’ha pogut constatar de nou en
l’avaluació d’enguany que aquestes no són objecte de motivació d’acord amb el
que preveuen els articles 20.3 i 34.4 Llei 19/2014, de 29 de desembre. Tampoc
s’han tingut en compte els principis generals i els criteris per interpretar els límits
al dret d’accés a la informació pública previstos als articles 20 i 22 Llei 19/2014,
de 29 de desembre (aplicació de les limitacions d’acord amb llur finalitat, tenint
en compte les circumstàncies del cas concret, interpretades de manera
restrictiva, explicitant en la motivació el límit que s’aplica de manera raonada).
De fet, les denegacions s’han fet sobre la base de supòsits que no estan
previstos a la llei.
Amb caràcter general, aquesta tendència es pot confirmar analitzant les
resolucions que han estat impugnades davant la GAIP.
H.

Accés a la informació

La Llei 19/2014, de 29 de desembre preveu que si s’estima una sol·licitud d’accés
a la informació i no hi ha oposició de tercers, la resolució del procediment pot
ésser substituïda per una comunicació en què s’indiqui a l’interessat que pot
accedir a la informació o bé se li poden facilitar les dades directament. Alhora
disposa que si una sol·licitud és estimada, l’òrgan competent ha de subministrar
la informació a l’interessat en el format que l’hagi demanada en el termini de
trenta dies.
D’acord amb l’experiència del ciutadà ocult, s’ha pogut observar que en la
pràctica totalitat dels casos en què hi ha hagut una resposta positiva a l’accés
aquesta ha anat acompanyada de la informació i, per tant, s’ha facilitat la
informació sense la necessitat que el sol·licitant ho hagi requerit expressament.
Únicament en el cas de 5 ajuntaments en la data de tancament de l’informe s’està
pendent que es faciliti la informació (4,90%) tot i que s’ha resolt el procediment
reconeixent l’accés a la informació. En particular, 91 ajuntaments lliuren la
informació (89,22%) i 11 que no (10,78%).

46

Pel que fa a l’accés a la informació també cal destacar la varietat de formats en
què es facilita la informació sol·licitada. En la sol·licitud es va manifestar que es
volia accedir a la informació en format electrònic. Tot i que la informació facilitada
per totes les entitats ho ha estat en format electrònic, no en tots els casos s’ha
facilitat la informació en format reutilitzable. En efecte, únicament en el 39,96%
dels casos s’ha facilitat la informació en format editable. Cal tenir present que en
el cas dels ajuntaments la mitjana baixa al 12,75%.

Resp.

Format de Resposta

Tipus
PDF

Editable

Correu electrònic

Carta

AA

102

46

45,10%

13

12,75%

37

36,27%

6

5,88%

-A

46

23

51,11%

11

24,44%

8

17,78%

3

6,67%

-B

6

4

8,89%

1

2,22%

1

2,22%

0

0,00%

-C

7

2

4,44%

0

0,00%

4

8,89%

1

2,22%

-D

44

17

37,78%

1

2,22%

24

53,33%

2

4,44%

DD

4

2

50,00%

2

50,00%

0

0,00%

0

0,00%

GE

7

3

42,86%

4

57,14%

0

0,00%

0

0,00%

Taula 28: Format en què s'ha facilitat l'accés a la informació pública
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60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
AA

DD

GE

Format de Resposta PDF

Format de Resposta Editable

Format de Resposta Correu electrònic

Format de Resposta Carta

Il·lustració 6: Format de resposta

I.

Mecanismes de garantia

La Llei 19/2014 disposa diferents mecanismes de garantia del dret d'accés a la
informació pública previs a la via judicial: el recurs de reposició i la reclamació
davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
El ciutadà ocult ha interposat una reclamació davant la Comissió de Garantia del
Dret d'Accés a la Informació Pública contra una denegació d’accés a la
informació per part d’un ajuntament.
La reclamació ha estat interposada dins el termini d'un mes que preveu l'article
42 Llei 19/2014. A requeriment de la GAIP, l’Ajuntament en qüestió ha facilitat al
sol·licitant la informació requerida acompanyant-la d’un informe de l’alcaldessa
en el que s’informa “Que aquest Ajuntament, vist l'escrit en qüestió, atès que no
s'exposa cap tipus d'explicació de perquè es sol·liciten dites dades, ni per a quin
fi, ni senzillament qualsevol altra explicació, I ENTENENT QUE HA ESTAT UNA
PETICIÓ NO RAONADA, va contestar telemàticament en el sentit de denegar la
informació perquè no es justificava l’interès”.
2.4

Qualitat de les resolucions derivades del exercici del dret d'accés
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L'anàlisi efectuada inclou totes les resolucions de l’Administració de la
Generalitat dictades entre febrer de 2016 i juny de 2016 amb un total de 46. A
més, s´han analitzat també les resolucions de l´Ajuntament de Barcelona al 2016.
L’anàlisi s'ha realitzat atenent a les resolucions publicades a la pàgina web del
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència11 i a la
pàgina web de l´Ajuntament de Barcelona.12
L'anàlisi efectuada es fonamenta en una metodologia desenvolupada ad hoc per
aquest informe a partir de diverses normes, directrius i doctrina jurídica.
La qualificació de la qualitat de la resolució té en compte aspectes formals i
materials, però entre aquests no s'analitza si el raonament ofert és correcte
jurídicament o no, donat que no li correspon a aquest informe fer una qualificació
jurídica del contingut de les resolucions, sinó, més simplement, si la motivació
existeix, és comprensible i racional, és congruent i explica els criteris emprats. Si
reuneix aquests requisits, s’ha considerat una resolució amb una motivació de
qualitat, malgrat pugui ser discutible el raonament jurídic emprat (cosa que no es
farà aquí).
La valoració de la motivació és doble (veure annex 2):
● D’acord amb una puntuació d'aspectes formals i materials.
● D’acord amb una valoració global qualitativa on es destaquen els aspectes
més rellevants detectats.
En termes generals, la qualitat de les motivacions és correcta, encara que es
detecta una tendència a fer-les massa succintes i en alguns pocs casos no es
supera el límit mínim de 5 per considerar-les aprovades en qualitat.
A més hi ha diverses resolucions on:
- s’al·lega com a clàusula quasi d´estil la necessitat d´una tasca complexa
d´elaboració o reelaboració, el que hauria de conduir a la inadmissió de la

11

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/transparencia/acces-a-lainformacio-publica/resolucions/
12 http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/resolucions-denegatories-sollicituds-daccesla-informacio-publica

49

sol·licitud (art. 29.1 b de la llei 19/2014). Però no es motiva perquè cal aquesta
tasca ni perquè és complexa i en lloc d´inadmetre, s´estima parcialment, però no
s´explica la raó tampoc;
- no es dona la informació sol·licitada però no s´indica a on s´ha d´adreçar el
sol·licitant;
- hi ha una tendència a citar articles de la llei amb conceptes jurídics
indeterminats, sense concretar aquests al cas concret;
- en algun cas, es contesta per correu electrònic;
- en diversos casos, la resolució no està ben escanejada (per exemple, falten
pàgines) o no està ben penjada al web (es fa referència a una resolució i es
publica una altra).
Pel que fa a la valoració específica de les resolucions cal veure l’annex 2.
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3. Conclusions i recomanacions

3.1

Conclusions

La implementació de la llei avança amb un ritme força acceptable en certes
àrees, mentre que en altres el ritme és menor per les dificultats i els reptes tècnics
i pressupostaris que comporta, així com pel canvi cultural requerit. L’avaluació
ha permès observar una lleugera millora el 2017 respecte a l’any anterior pel que
fa al compliment de les obligacions previstes a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre pels diferents subjectes avaluats.
La Generalitat està fent un esforç molt destacable en la implementació de la
norma, auxiliant a més a ens amb menys recursos perquè puguin complir amb
les múltiples obligacions que la Llei 19/2014, de 29 de desembre genera.
No obstant això, hi subjectes obligats on la implementació de la norma, tot i les
ajudes que reben, és bastant deficient. Aquí, com a factor explicatiu, juguen un
paper clau les diferències de capacitat humana i pressupostària entre els ens
locals menors i els de major dimensió. Però els exemples de petits municipis que
compleixen de forma extensa amb la norma ens indiquen que no és només un
problema de capacitats i competències, sinó també de voluntat política i selecció
de prioritats estratègiques. És cert que com més petits són els municipis les
dades van perdent més qualitat i la fiabilitat és menor i això pot ser degut a
dificultats tècniques, de personal i competencials de naturalesa estructural. No
obstant això, hi ha exemples de petits municipis que han fet una feina excel·lent
en la implementació de la norma, de manera que el problema no és només de
capacitats, sinó també, sovint, de voluntat política i priorització adequada.
A més, és de destacar que una part important dels ens públics no territorials han
continuat fent un esforç molt seriós des de l'entrada en vigor de la llei per aplicarla i aconseguir que compleixi amb els seus objectius.
Les conclusions que es recullen a l’informe estan estretament vinculades a les
dades aportades pels subjectes avaluats la qual cosa en alguns casos pot donar
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lloc a errors provocats per la baixa qualitat de la informació facilitada o per la
diferent comprensió de la llei pels diversos ens avaluats.
Per àrees d'anàlisi podem concloure el següent:
● El dret d'accés comença a ser exercit per la ciutadania de forma més intensa,
acostant el cas català al de països amb gran tradició en la demanda d'informació
ciutadana.
● Això no obstant, s’ha pogut observar que la tramitació de les sol·licituds
d’accés a la informació pública amb freqüència no compleixen amb el que preveu
la Llei 19/2014, de 29 de desembre tot i les millores que s’han observat respecte
el 2016:
1. La investigació basada en el ciutadà ocult ha mostrat que han millorat els
canals per a la presentació de les sol·licituds d’accés a la informació essent el
2017 més senzills d’utilitzar i més fiables. L’ús del formulari habilitat pel Consorci
Administració Oberta de Catalunya facilita la presentació de sol·licituds. Això no
obstant, encara és significatiu el nombre d’administracions públiques on només
ha estat possible presentar les sol·licituds a través del correu electrònic.
2. La utilització de l’IDCat facilita la presentació de sol·licituds d’accés a la
informació.
3. Els rebuts de recepció de les sol·licituds d’accés a la informació no compleixen
generalment amb els requisits previstos a la Llei 19/2014, de 29 de desembre.
4. Les administracions públiques generalment no faciliten l’exercici del dret a
conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació dels procediments.
5. La majoria de les administracions públiques no inadmeten sol·licituds d’accés
a la informació formulades en paper que no estiguin signades.
6. El nivell de resposta a les sol·licituds d’accés a la informació pública és baix
particularment en els ajuntaments.
7. El nivell de resposta a les sol·licituds d’accés a la informació pública en el
termini previst continua essent baix. S’observa que en general, les
administracions públiques que resolen les sol·licituds d’accés a la informació
pública tendeixen a esgotar el termini d’1 mes previst.
8. La majoria de les sol·licituds d’accés a la informació formulades pel ciutadà
52

ocult s’han resolt amb la comunicació de la informació sense cap resolució.
9. Generalment l’accés a la informació es facilita amb la resolució de la sol·licitud
d’accés a la informació pública no essent necessari reclamar posteriorment
l’accés.
10. El silenci administratiu té un efecte limitat per fer efectiu l’accés a la
informació. Només un terç dels supòsits analitzats en què era aplicable s’ha
aconseguit l’accés a la informació dins el termini de 30 dies però sense cap
referència al silenci.
11. Les resolucions generalment no compleixen amb tots els requisits que
preveu la legislació i, en particular, l’obligació d’indicar les vies específiques de
recurs i reclamació establertes.
12. Tot i que les denegacions de l’accés a la informació obtingudes pel ciutadà
ocult no permet obtenir dades significatives, cal observar que les resolucions
denegatòries no són objecte de motivació d’acord amb el que preveu la llei.
13. Les administracions publiques no faciliten generalment la informació en
formats reutilitzables.
14. La reclamació davant la GAIP té resultats positius per garantir el
compliment del dret d’accés a la informació pública.

3.2

Recomanacions relatives al dret d’accés a la informació pública

1. Impulsar més campanyes i actes de difusió del dret d’accés a la informació
pública particularment per part dels ajuntaments i assegurar que arribin a tota la
ciutadania.
2. Garantir la possibilitat d’utilitzar la resta de certificats de signatura previstos
per la legislació vigent en la presentació de sol·licituds d’accés a la informació
pública.
3. Facilitar assessorament per a aquells sol·licitants que tinguin problemes per
poder presentar les seves sol·licituds d’accés.
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4. Garantir la seguretat jurídica en les comunicacions que es facin a través del
correu electrònic. En particular, en les sol·licituds quan aquestes no es puguin
presentar a través de formularis electrònics.
5. Garantir el compliment dels tràmits previstos a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre en la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública.
6. Millorar el compliment del termini de resolució particularment pels ajuntaments
7. Millorar el compliment dels requisits de les resolucions i garantir la seguretat
jurídica quan les sol·licituds finalitzin amb la comunicació de la informació.
8. Millorar la motivació de les resolucions denegatòries de l’accés a la informació.
9. Facilitar el compliment del dret d’accés a la informació pública, especialment
per part dels ajuntaments amb menys població i, per tant, amb menys recursos
per exemple mitjançant en mecanismes específics de cooperació a través dels
consells comarcals o les diputacions.

Annex 1: Resum de les entrevistes

2. Entrevista amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública (GAIP)
Lloc de l’entrevista: seu de la GAIP, Tapineries, 10
Parts participants: Elisabet Samarra (Presidenta), Oriol Mir (Vicepresident),
Josep Mir. Eugeni Castelló i Agustí Cerrillo
Dia: 28 de març de 2017
Hora: 9:30 a 11:00

La primera qüestió que es comenta en l’entrevista és la relativa a l’important
increment de l’activitat de la GAIP experimentada el 2016. D’acord amb la
memòria de la GAIP, una còpia de la qual s’entrega en format electrònic, el 2016
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es van interposar 561 reclamacions de les quals 338 han estat resoltes.
S’observa que les reclamacions són més complexes i que cada cop hi ha més
desestimacions.
S’apunta que aquest increment d’activitat únicament ha anat acompanyat de la
incorporació d’un tècnic la qual cosa ha suposat un volum de feina
excessivament alt no només per als membres de la GAIP sinó també per al
personal tècnic i de suport. S’indica que la GAIP no disposa dels recursos
necessaris per a dur a terme la seva activitat de manera adequada.
A continuació es parla sobre l’aprovació del reglament de la GAIP. Se senyala al
respecte que la inexistència del reglament pot tenir conseqüències en relació a
l’autonomia de la Comissió. A més, es destaca que la seva aprovació podria
millorar el procediment de reclamació, limitar l’abast de l’obligació genèrica de
trasllat a tercers i establir al respecte la cooperació de les administracions
interessades; preveure la suspensió del termini per resoldre les reclamacions
quan hi hagi trasllat a tercers o disposar el recurs contra les resolucions de la
GAIP per part de la Generalitat. També hauria de preveure el termini del mandat
dels membres i les causes de remoció. S’informa que tots aquests aspectes han
posats en coneixement dels diferents òrgans que participen en el procés
d’aprovació del reglament de la GAIP.
Pel que fa a les reclamacions, s’observa que hi ha una diferència enorme entre
la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments així com entre els ajuntaments
petits i els grans pel que fa a l’incompliment i a la qualitat de les resolucions. En
relació a aquesta qüestió, s’apunta el paper que pot tenir la GAIP per reduir les
diferències entre les diferents entitats públiques, per exemple, a través de la
formació. Pel que fa a la qualitat de les resolucions denegatòries de l’accés a la
informació que són objecte de reclamació davant la GAIP s’observa que en
general no són de qualitat. Generalment les resolucions fan invocacions molt
genèriques de les causes d’inadmissió i dels límits.
També es parla sobre el seguiment del compliment de les resolucions de la GAIP.
Al respecte s’indica que podria ser útil que la GAIP pogués denunciar
l’incompliment de les seves resolucions.
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En l’entrevista també es comenta que 400 reclamacions davant la GAIP venen
d’11 reclamants. En particular, destaca l’alt volum de reclamacions interposades
pel col·lectiu de sindicats de metges i d’electes locals
Respecte al procediment de mediació s’indica que el 2016 no va arribar al 10%
dels procediments tramitats per la GAIP. Per potenciar el seu ús, s’ha inclòs al
formulari i al 2017 s’ha incrementat el nombre de sol·licituds. Es considera que
pot ser útil per un determinat perfil de reclamants i també quan hi ha una relació
continuada entre els interessats (regidors, sindicats, associacions de veïns) o els
interessa posar-se al mapa. En canvi, quan és una qüestió estrictament jurídica
d’interpretació de límits no és un mecanisme pràctic.
Pel que fa a la coordinació amb altres òrgans, s’explica la participació a la
CNATD i la coordinació amb l’APDCAT i el CTBG.
A continuació s’analitzen altres qüestions relatives al compliment de les
disposicions relatives al dret d’accés com ara l’anonimització de les resolucions;
la resolució de la reclamació per pèrdua d’objecte del procediment o el silenci
positiu. També s’observa que hi ha bastantes reclamacions que són relatives a
l’accés a informació que hauria de ser pública en compliment de les obligacions
de publicitat activa.
Per finalitzar, es recorda el gran volum de resolucions emeses el 2016 el que ha
suposat un increment molt important respecte a l’any anterior i s’observa de nou
la necessitat de disposar de més personal tècnic i també administratiu així com
de recursos que permetin millorar el funcionament de la GAIP.
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3. Entrevista amb el senyor Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert
Lloc de l’entrevista: seu de la secretaria de Transparència i Govern Obert,
Tapineries, 10
Parts participants: Jordi Foz, Eugeni Castelló i Agustí Cerrillo
Dia: 29 de març de 2017
Hora: 9:30 a 11:00
La primera qüestió que es tracta a l’entrevista és la relativa als canvis que la
implementació de la Llei 19/2014 està comportant en l’administració de la
Generalitat. En relació a aquesta qüestió, el secretari de Transparència i Govern
Obert indica que s’han impulsat diverses mesures entre les que destaquen:
- Constitució de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern
Obert (CITGO) que s’encarrega de la coordinació intergovernamental i
aprova criteris interpretatius per a l’aplicació de la Llei 19/2014. Es reuneix
amb una periodicitat trimestral. Destaca, el criteri relatiu al concepte de
directiu (sobre la base de la resolució de la GAIP en la matèria).
- Constitució de les Comissions tècniques amb els responsables de les unitats
d’informació. Es reuneix amb una periodicitat mensual
- Creació d’un canal de consultes i alertes
Al respecte, observa que els departaments tenen més assumit la necessitat
d’implementar la Llei 19/2014. Tot i això, indica que hi ha departaments que tenen
més facilitat a fer-ho que altres. En qualsevol cas, la tendència de les unitats
d’informació és a donar informació. Destaca el paper de la GAIP per impulsar
aquesta tendència.
A continuació, es parla sobre el desplegament reglamentari de la Llei 19/2014.
Al respecte, el sr. Foz informa que s’ha tancat la consulta prèvia. El plantejament
és que es dugui a terme un desplegament parcial seguint l’informe del Síndic de
Greuges en els temes on pugui haver dubtes com ara: publicitat activa (temes
poc desenvolupats o que han generat molts dubtes), dret accés (coses molt
57

transversals, inadmissibilitat -concepte esborrany, reelaboració) i reutilització,
concepte de directiu, obligacions entitats privades. El calendari previst és tenir
un primer text cap al juny i sotmetre el projecte a informació pública al setembre.
Pel que fa al règim sancionador, es destaca que el Parlament no ha proposat les
persones de l’òrgan col·legiat previst a l’article 89 Llei 19/2014; la CJA sí.
També s’indica que s’està valorant si es durà a terme el desenvolupament
reglamentari de la iniciativa reglamentària popular
Finalment, en aquesta matèria es recorda que resta pendent desplegar
reglamentàriament l’òrgan de revisió de les resolucions d’accés que des del mes
de juny està al Parlament a l’esper que s’emeti el dictamen previst a la Llei
19/2014.
A continuació s’analitza la implementació de la Llei 19/2014 pels subjectes
privats. Al respecte, es recorda el criteri de la CITGO pel que fa a qui cal
considerar directius i quines retribucions s’han de facilitar. També s’informa del
suport que es dona a la iniciativa Transparent d’Infoparticipa, dels cursos de
formació i difusió a Xarxanet (Departament d’Afers Socials) i del projecte per a
posar disposició de les entitats privades un portal de transparència perquè
puguin complir amb les obligacions previstes a la Llei 19/2014.
Pel que fa al coneixement de la Llei 19/2014 entre la ciutadania s’informa de les
següents accions dutes a terme durant 2016
- Campanya de difusió. El govern és casa teva. Efectes: va provocar un
increment moderat de consultes.
- Compte twitter Govern obert
- Butlletí Govern obert
- Jornades, formació
- Introducció d’eines de lectura de la informació en els portals com ara les eines
d’anàlisi dels pressupostos municipals
- Sessions de formació per entitats no lucratives sobre dades obertes
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- Ideaton sobre dades obertes en matèria contractació
- Aprovació el 2017 del Pla de Govern Obert
Respecte al suport als ens locals es recorda la constitució de la Xarxa de governs
transparents, l’activitat dels diversos grups tècnics de treball i el suport facilitat
pel consorci AOC. S’informa de l’elaboració del model de codi d’alts càrrecs
locals.
També es parla de la introducció de l’SMS-IDCAT mòbil per a facilitar la
identificació del sol·licitant d’accés a la informació pública.
Com a valoració final, el secretari de Transparència i Govern Obert opina que en
general el nivell de transparència s’ha incrementat el 2016 i, per tant, s’estan
aconseguint les finalitats de la llei. Com a mostra, recorda que el 2016 s’ha
incrementat el periodisme de dades per part d’alguns mitjans, hi ha hagut un
increment molt significatiu en el nombre de grups d’interès registrats, s’ha
publicitat les agendes dels alts càrrecs o s’han publicat les incompatibilitats.
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Annex 2: Taules d’avaluació de les resolucions denegatòries de l’accés a
la informació pública

1. Resolucions derivades del exercici del dret d´accés a l’Administració de la
Generalitat. Any 2016
L´anàlisi efectuada inclou totes les resolucions publicades al primer semestre de
2016 que són les úniques disponibles en la data de l’avaluació
S´ha realitzat atenent a les resolucions publicades a la pàgina web del
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència13

Resolució de 27 de gener de 2016
2016_0004

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

13

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/transparencia/acces-a-lainformacio-publica/resolucions/
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Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Observacions

Resolució
2016_0008

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 1,5 punts
marge de valoració de l´Administració
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Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

9,5

Observacions

Resolució de 22 de febrer de 2016
2016_0009

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 1 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

1 punts
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PUNTUACIÓ TOTAL

8

Observacions

Resolució de 14 de març de 2016
2016_0010

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Observacions
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Resolució de 19 de febrer de 2016
2016_0030

RESOLUCIÓ INCOMPLERTA. FALTEN PÀGINES
NO S’ANALITZA
Resolució d’11 de març de 2016
2016_0041

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 1,5 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

9,5

Observacions
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Resolució
2016_0049
Hi falten dues pàgines
NO S’AVALUA

Resolució de 17 de febrer de 2016
2016_0052

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
No
però
s’entén
que
així ho fa la
sol·licitud
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 1,5 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts
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PUNTUACIÓ TOTAL

9,5

Observacions

Resolució de 26 d’abril de 2016
2016_0055
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Observacions

66

Resolució de 31 de març de 2016
2016_0058

ÉS UN MISSATGE DE CORREU ELECTRÒNIC NO UNA RESOLUCIÓ
NO S’AVALUA

Resolució de 17 de febrer de 2016
2016_0068
ÉS LA MATEIXA QUE 2016_0052

Resolució de 25 de febrer de 2016
2016_0070

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 1 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts
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PUNTUACIÓ TOTAL

9

Observacions

Resolució de 15 de març de 2016
2016_0096

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 1,5 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

9,5

Observacions
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Resolució de 16 de març de 2016
2016_0102

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 1,5 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

1,5 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

9

Resolució de 4 d’abril de 2016
2016_0105

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
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Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 1,5 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

9,5

Observacions

Resolució de 3 de febrer de 2016
2016_0119
NO ÉS UNA RESOLUCIÓ DENEGATÒRIA

Resolució
2016_0138

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
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Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Observacions

Resolució de 21 d’abril de 2016
2016_0150

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt
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Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

0,5 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

9,5

Observacions

Resolució
2016_0164

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Observacions

Resolució de 29 d’abril de 2016
2016_0168

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt
73

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Observacions

Resolució de 22 de juny de 2016
2016_0171

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts
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PUNTUACIÓ TOTAL

10

Observacions

Resolució de 4 de maig
2016_0184

HBZZ2BH6T-1
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 0 punt
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 0 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

8

Observacions
La resposta és en castellà però conté expressions i mots catalans.

Resolució de 12 de maig de 2016
2016_0197

28/2016
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 0 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt
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Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

9

Observacions
Es citen molts articles legals i no es reprodueixen tots ni el més fonamental en
diversos casos.

Resolució de 19 de maig de 2016
2016_0201

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 0 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

0 punt

Comprensible i racional

0 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 0 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

0 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

3

Observacions
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en realitat, no s´expliquen els criteris aplicats per a decantar la ponderació, i
l´explicació donada és purament retòrica i formalista, sense que el sol·licitant
pugui conèixer realment el criteri justificatiu, pel que es pot considerar que no
existeix motivació del cas concret. Així es limita a dir que

Resolució de 6 d´abril de 2016
2016_0206

exp.7
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

0,5 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

1 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

8,5

Observacions
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la resolució, és confusa a l´afirmar en el fonament de dret 3 que no hi ha causa
per denegar la informació, i subministrar-la només parcialment, donat que una
part de la demanada no obra en el seu poder, però no compleix l´obligació de
l´art. 30 de la llei al no indicar a on s´ha d´adreçar el sol·licitant

Resolució d´1 d´abril de 2016
2016_0223

.).
És un supòsit idèntic al de la Resolució ja esmentada de de 19 de maig de 2016.

Resolució

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

0,5 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 1 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

8,5

Observacions
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Utilitza però dos arguments que són contradictoris i incongruents. L´existència
d´una llei que declara la informació reservada, aplicant així l´art. 21.2 de la llei
19/2014

Però després realitza una ponderació, que seria innnecessària, essent suficient
justificar la proporcionalitat de la limitació:

Resolució de 28 d´abril de 2016

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

0,5 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

9,5

Observacions

Resolució de 9 de juny de 2016
SAIP 61/2016
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 1 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

9

Observacions
però hi ha una ponderació per a no facilitar dades que no són personals i no
s´explica quina són aquestes i què és pondera, com i amb quin resultat.

Resolució de 31 de maig de 2016
2016_0280
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CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 0,5 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

8,5

Observacions
però no s´explica el criteri emprat realment ni com es fa i es resol la ponderació
feta:

Resolució de 17 de març de 2016
2016_0271

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
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Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

0,5 punt

Comprensible i racional

0,5 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 1 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

8

Observacions
es fa esment d´un precepte, però no es reprodueix ni s´explica com s´aplica al
cas

Resolució de 30 de maig de 2016

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt
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Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

0 punt

Comprensible i racional

0 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 0 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

0 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

4

Observacions
No explicar el concepte jurídic indeterminat “tasca important de reelaboració” en
el cas concret equival a absència de motivació

Resolució de 29 d´abril de 2016
2016_0231

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

punt

Comprensible i racional

0,5 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

9,5
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Observacions
però es cita un precepte legal sense reproduir-lo ni explicar al menys el seu
contingut

Resolució de 19 de maig de 2016
2016_0287

Error d´escaneig, és la mateixa que la llistada aquí amb el numero 3.

Resolució de 19 de maig de 2016
2016_0288

Error d´escaneig, és la mateixa que la llistada aquí amb el numero 3 i el 13 i 14.

Resolució de 19 de maig de 2016
2016_0289
Error d´escaneig, és la mateixa que la llistada aquí amb el numero 3 i el 13 i el
14 i el 15.

Resolució de 19 de maig de 2016
2016_0290
Error d´escaneig, és la mateixa que la llistada aquí amb el numero 3 i el 13,14,15.

Resolució per correu electrònic

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
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Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

0 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 0,5 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

0 punt

Comprensible i racional

0 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 0 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

0 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

3,5

Observacions
no reuneix requisits formals ni materials d´una autèntica motivació. No hi ha una
descripció dels fets, dels fonaments de dret ni del criteri emprat per resoldre.

Resolució de 19 de maig de 2016

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

0,5 punt

Comprensible i racional

0, 5 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 1 punts
de marge de valoració de l´Administració
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Congruent amb la sol·licitud efectuada

1 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

7

Observacions
no s´explica per què no es disposa d´aquesta informació, ni qui la té ni es deriva
de conformitat amb l´art. 30 de la llei

Resolució de 19 de maig de 2016

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

0,5 punt

Comprensible i racional

0 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 1 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

1 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

6,5

Observacions
no s´explica per què no es disposa d´aquesta informació, ni qui la té ni es deriva
de conformitat amb l´art. 30 de la llei ni qui són els afectats per denegar-la
parcialment:
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1. Resolucions derivades del exercici del dret d´accés a l´Ajuntament de
Barcelona. Any 2016

L’anàlisi s´ha realitzat atenent a les resolucions publicades a la pàgina web.14

Resolució de 13 d’octubre de 2016
Da-2016-0060

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

0,5 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

14

http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/resolucions-denegatories-sollicituds-daccesla-informacio-publica
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PUNTUACIÓ TOTAL

9,5

Resolució de 17 de novembre de 2016
Da-2016-0064
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Resolució de 24 de novembre de 2016
Da-2016-0068
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
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Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Resolució de 22 de desembre de 2016
Da-2016-0078
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt
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Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Resolució de 22 de desembre de 2016
Da-2016-0080
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt
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Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Resolució de 19 de gener de 2017
Da-2016-0082
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10
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Resolució de 29 de desembre de 2016
Da-2016-0087
CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys la 1 punt
primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència de 2 punts
marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Resolució de 11 de juliol de 2016
DA 2016_0035

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
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Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Resolució de 18 de gener de 2016
SJ-15-127

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

22 de març de 2016
DA-2016-0012
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CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Resolució de 26 d’abril de 2016
DA-2016-0014

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

0,5 punt

Comprensible i racional

0,5 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 0 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts
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PUNTUACIÓ TOTAL

6

Observacions
es limita a citar un concepte jurídic indeterminat de l´art. 21 d de la llei, però no
l´explica en la seva aplicació en el cas concret.

Resolució de 18 de maig de 2016
DA-2016-0020

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Resolució de 27 de juny de 2016
16ju80

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt
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Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Resolució de 26 de juliol de 2016
DA-2016-0048

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

Resolució de 22 d´agost de 2016
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CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10
Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però 1 punt
accessible
Llenguatge no sexista

1 punt

Estructurat en paràgrafs

1 punt

Sigles i símbols (s'escriuen tots els mots sencers, almenys 1 punt
la primera vegada que apareixen en el text)
CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10
Existència de motivació

1 punt

Comprensible i racional

1 punt

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d´existència 2 punts
de marge de valoració de l´Administració
Congruent amb la sol·licitud efectuada

2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10
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