
A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris i diputats sotasignants, fent ús d’allò que es determina a
l’article 117 del Reglament del Parlament de Catalunya, sol�liciten la creació d’una
ponència parlamentària conjunta per a l’elaboració d’una Proposició de llei de
transparència i accés a la informació pública.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les lleis de transparència i accés a la informació pública han estat una de les mesures
que han resultat més efectives en el dret comparat a l’hora de combatre  la corrupció
com a mecanisme de prevenció dins del sistema institucional i polític, incrementant  la
transparència, la rendició de comptes i,  en definitiva, la democràcia. La proposició de
llei de transparència i accés a la informació pública ha de perseguir una doble finalitat,
d’una banda, preveure l’obligació dels poders públics de difondre i publicar la
informació de caràcter públic, per tal que estigui a l’abast de la ciutadania, i de l’altra,
garantir que qualsevol persona pugui sol�licitar informació a una institució,
administració pública de Catalunya o ens vinculat, que tindrà l’obligació de trametre-li
per escrit o pel mitjà que demani el sol�licitant, sempre que disposi d’aquesta
informació; sens perjudici dels casos exempts per llei.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, reconeix, en el seu article 30, els drets
de totes les persones a l’accés als serveis públics i a una bona administració, és
imprescindible per garantir-los la transparència de l’administració pública i de les
institucions i que els ciutadans tinguin accés a la informació de la que disposen.
L’accés a la informació pública es recull expressament com un dret a l’apartat 3 de
l’article 27 sobre els drets i deures amb relació al medi ambient, l’esmentat article
contempla que “Totes les persones tenen dret  a accedir a la informació
mediambiental de què disposen  els poders públics. Aquest dret a la informació,
només pot ésser limitat per motius  d’ordre públic justificats, en  els termes que
estableixen les lleis”. L’Estatut d’Autonomia, fa una referència expressa a la
transparència, a la Secció Segona del Capítol III, sobre l’administració de la
Generalitat, recollint-lo a l’apartat 4 de l’article 71 com el principi a través del qual,
aquesta ha de fer pública la informació  necessària perquè els ciutadans en puguin
avaluar  la gestió, previsió sense la qual no es podria fer efectiu el principi rector de
l’article 43 de l’Estatut sobre el  foment de la participació per part dels poders públics,
que hauran de “promoure la participació  social en l’elaboració, la prestació (...)” però
sobretot en “l’avaluació de les polítiques públiques”; sense l’accés a la informació
pública és fa molt difícil pels ciutadans conèixer les  actuacions dels poders públics i,
com  a conseqüència,  participar en els assumptes públics i controlar-ne el seu
comportament.

La mateixa Memòria 2009 de l’Oficina Antifrau de Catalunya, entre les seves
recomanacions, destaca incloure dins de l’agenda política l’elaboració  d’una llei
d’accés a la informació pública amb l’objectiu “d’enfortir els valors de transparència i
retiment de comptes per part d’autoritats i funcionaris públics”, tal com també ha
proposat el Consell d’Europa.

La Memòria 2009 de l’Oficina Antifrau aconsella que una futura llei d’aquestes
característiques ha de gaudir del màxim consens possible de les forces polítiques en
compromís amb la màxima transparència i perquè sigui una llei estable més enllà dels
canvis eventuals de les majories parlamentàries, per la qual cosa considerem
convenient que el procés d’elaboració de la llei sigui d’iniciativa parlamentària de tots
els grups i s’obri  a la participació de les institucions de control  i de la societat civil.



Per tots aquests motius, i atès l’objecte i l’abast institucional d’aquesta iniciativa, els
grups parlamentaris sotasignants consideren la ponència conjunta el procediment
legislatiu més plural i l’adequat per tal d’assolir els objectius previstos a l’Estatut i
respondre a les recomanacions previstes a la Memòria 2009 de l’Oficina Antifrau de
Catalunya i pel Consell d’Europa.


