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JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, en representació del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, en virtut del que disposa l’article 68 de la 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-

nistracions públiques de Catalunya, i d’acord amb l’Edicte de 27 de juny de 

2013, del Departament de la Presidència, pel qual se sotmet a informació 

pública el Projecte d’ordre per la qual es crea el fitxer Adhesions a propos-

tes impulsades pel Govern de la Generalitat (DOGC núm. 6408, de 2 de ju-

liol de 2013), formula les següents, 

 

AL·LEGACIONS 

 

El Partit Popular de Catalunya manifesta la seva oposició al projecte d’ordre 

per la qual es crea el fitxer Adhesions a propostes impulsades pel Govern de 

la Generalitat i per aquest motiu presenta les següents al·legacions en el 

tràmit d’informació pública. 

 

PRIMERA.- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procedi-

ment de les administracions públiques de Catalunya determina en el capítol 

dedicat al procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries la possi-

bilitat de sotmetre a informació pública els citats projectes. Un tràmit, el de 

informació pública, que com determina l’article 68 de la Llei no podrà ser 

inferior a quinze dies hàbils, podent-se reduir a un mínim de set dies “si ra-

ons degudament motivades així ho justifiquen”. 

El projecte d’ordre al qual presentem al·legacions ha estat sotmès a infor-

mació pública en un termini de set dies hàbils tal i com ha determinat 

l’Edicte publicat al DOGC a aquest efecte. Però la deguda justificació de la 

reducció del termini d’informació pública al nostre entendre no compleix els 

criteris legals. 
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L’Edicte de 27 de juny de 2013 (DOGC núm. 6408, de 2 de juny de 2013) 

contempla que la “reducció del termini és necessària per tal de donar cober-

tura immediata a les propostes de participació de la ciutadania portades a 

terme des del Govern de la Generalitat en el context social i polític actual”. 

Dit d’una altra manera, el projecte d’ordre es sotmet al termini reduït 

d’informació pública per tal de donar ex post cobertura legal a accions ja 

posades en marxa pel Govern de la Generalitat sense les condicions legals 

necessàries per dur-les a terme. 

Res justifica per tant el termini reduït d’informació pública, amb la conse-

qüent limitació del dret dels ciutadans a formular al·legacions i per a poder 

defensar els seus drets o els seus interessos legítims davant aquesta dispo-

sició reglamentària que pretén justificar una actuació de fet, manifestament 

il·legal. 

 

SEGONA.- La motivació del projecte d’ordre sotmès a informació pública és 

la creació d’un fitxer Adhesions a propostes impulsades pel Govern de la 

Generalitat en el que es recullin les dades personals i es faci el tractament 

d’aquestes dades d’acord amb la legislació vigent relativa a la protecció de 

dades de caràcter personal. 

Tal i com es desprèn de la pròpia exposició de motius del projecte d’ordre 

és voluntat del Govern de la Generalitat “plantejar la possibilitat de posar 

en marxa iniciatives per permetin recollir l’opinió i/o adhesió de la ciutada-

nia en relació a les propostes polítiques impulsades pel Govern de la Gene-

ralitat”. 

Tot i que al projecte d’ordre queda constància que en cap cas es farà una 

recollida de dades personals especialment protegides, s’ha de fer constar 

que l’adhesió a “propostes polítiques” impulsades pel Govern comporta im-

plícitament la captació de dades especialment protegides d’acord amb la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. 

En aquest sentit, l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei Orgànica 15/1999 prohi-

beix específicament la creació d’aquest tipus de fitxer que a través del pro-

jecte d’ordre pretén crear el Govern de la Generalitat, en la mesura que 

contindrà dades que revelen la ideologia o l’opció política de les persones 

que hi figuren. 

 

TERCERA.- El Govern obté la seva legitimitat del mandat electoral sorgit de 

les urnes. Aquest, es basa en el vot dels ciutadans, universal, lliure i secret. 
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D’altra banda, en l’exercici de la seva potestat executiva el Govern està 

sotmès a l’interès general, i en la seva potestat reglamentària a l’imperi de 

la llei de manera que, en una i altra funció, malgrat comptar amb el recol-

zament d’una opció política concreta i gaudir del suport parlamentari de 

partits que poden representar ideologies polítiques determinades, ha d’estar 

sotmès a la més absoluta neutralitat perquè la seva activitat va adreçada al 

conjunt de la ciutadania. 

Per tant, en la mesura que demana l’adhesió a plantejaments polítics d’alt 

contingut ideològic, el Govern conculca el principi bàsic de respecte a les 

opcions polítiques individuals, i incorre en una clara desviació de poder. 

 

Per tot això, 

 

Prego tingui per presentat aquest escrit en temps i forma en el tràmit 

d’informació pública, i per formulades les al·legacions que conté al projecte 

d’ordre per la qual es crea el fitxer Adhesions a propostes impulsades pel 

Govern de la Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Enric Millo i Rocher 
Portaveu del GP del PPC 

Barcelona, 10 de juliol de 2013. 


