COMUNICAT SOBRE L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI DAVANT LA MANCA D’EXPERTS EN GESTIÓ
DOCUMENTAL I ARXIUS ENTRE ELS CANDIDATS A LA COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET
D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
L'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya manifesta la més absoluta
perplexitat i indignació davant l’absència de professionals en arxius i gestió documental entre
els cinc candidats que se sotmetran a votació del Parlament en el ple dels dies 29 i 30 d’abril
per constituir la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública que preveu la
Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. Segons l’article 40.3
d’aquesta llei: “Els membres de la Comissió han d’ésser juristes especialistes en dret públic i
tècnics en matèria d’arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i
prestigi reconeguts i amb més de deu anys d’experiència professional”. De manera que és
inqüestionable o no interpretable l’obligació que alguns dels membres hagin de disposar
d’expertesa en “matèria d’arxius o gestió documental”.
Malauradament, els cinc candidats que han comparegut en el hearing de la Comissió d’Afers
Institucionals del dia 28 d’abril han reconegut explícitament la seva manca de formació i
expertesa professional en matèria d’arxius i gestió documental, essent el seu coneixement el
de mers usuaris d’aquests serveis. Amb tot, això no ha estat suficient perquè en el ple d’avui i
demà siguin sotmesos igualment a la votació per a ratificar-los.
Com a associació que representa un col·lectiu professional que, des del retorn de la
democràcia, porta resolent en matèria d’accés diàriament i garantint la qualitat i integritat de
la informació pública, lamentem profundament el menyspreu per part dels grups
parlamentaris a tot el sector professional i, més greu encara, al mateix articulat de la llei. Una
llei que, de manera flagrant, no s’acomplirà amb aquesta designació.
Per aquest motiu:
a) L’AAC està avaluant les vies legals oportunes i els recursos necessaris perquè, en cas
que finalment el Parlament ratifiqui els cinc candidats presentats, es pugui revertir la
seva designació i complir degudament amb la llei el més ràpidament possible.
b) Instem els grups parlamentaris a posposar l’aprovació dels membres de la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés fins que s’inclogui a la llista de candidats, d’acord amb
l’evident voluntat de la llei, els experts en arxius i gestió documental prescriptius.
Fóra bo recordar que, fins a la constitució d’aquesta Comissió, ha estat la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD), òrgan fonamental de l’administració arxivística
del país i adscrit al Departament de Cultura, l’encarregada d’establir els criteris sobre
l’aplicació de la normativa que regeix l’accés als documents públics i que podia resoldre
reclamacions sobre vulneració del dret d’accés (Llei 10/2001 d’arxius i documents; Decret
13/2008, sobre accés, avaluació i tria de documents). La CNAATD, a més, ha establert una
metodologia sistèmica sobre accés i avaluació a la documentació pública, tot conjugant la
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doble perspectiva jurídica i de gestió documental, concretada a les Taules d’Accés i Avaluació
Documental, que, tenint en compte la mera aproximació jurídica dels candidats a la CGAIP, té
un alt risc de desaparèixer. Tot aquesta feina feta queda sense efecte de cop, provocant un
greuge importantíssim en l’administració de la documentació de les administracions públiques
catalanes.

Barcelona, 29 d’abril de 2015
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