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COMUNICAT D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE MÀLAGA DE LA  RED DE 
CONSEJOS Y COMISIONADOS DE TRANSPARENCIA 
 
 
Des de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya ens 
adherim a la Declaració de Màlaga de 2 d’octubre de 2019 de la Red de 
Consejos y comisionados de transparencia, atenent als següents motius: 
 
 

- Des de l’AAC estem plenament alineats amb els valors de transparència, 
rendició de comptes, bon govern, participació, innovació, accessibilitat i 
simplificació de les administracions públiques que aquesta declaració 
proclama. 
 

- El nostre col·lectiu, com és sabut, té com a principi bàsic facilitar l’accés 
a la informació i, en conseqüència, vetllar per a la transparència. Així va 
quedar fixat en els principis de la Declaració Universal sobre els Arxius 
de l’ICA (DUA), que l’Associació l’AAC va adoptar el setembre de 2011. 
No està de més recordar, però, que a nivell nacional, tretze anys abans 
de la llei de transparència catalana, ja hi havia una llei del mateix nivell i 
rang, que asseverava al seu preàmbul la necessitat de vetllar per la 
transparència de les activitats administratives. Aquesta no és altra que la 
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, avui dia ja 
amb més de divuit anys d’antiguitat. 
 

- La demanda de transparència, rendició de comptes, participació, 
col·laboració i apoderament ciutadà no és més que una conseqüència 
lògica d’aquesta primera reclamació del dret d’accés, millorada i 
ampliada amb les diverses lleis de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern publicades des del 2013 arreu del territori espanyol. 
 

- Compartim plenament, per tant, la crítica per la falta de recursos 
humans, materials i econòmics dels quals s’ha dotat tota política 
vinculada a fomentar els valors democràtics de la transparència i la 
rendició de comptes, exemple flagrant de la qual són els minvats i 
desolats consells i comissionats de transparència. Aquesta posició de 
feblesa d’uns òrgans garants dels drets d’accés de la ciutadania no és 
res més que la reiteració d’allò que els arxius hem viscut durant anys. 
És, per tant, una constant, la falta de compromís polític, de tots els 
nivells, en relació a aquells sectors o professionals que defensem la 
transparència i el bon govern de la cosa pública. 
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- Així mateix, en el cas de la Comissió de Garanties del Dret d’Accés a la 
Informació Pública (GAIP), des de l’AAC reclamem des de fa anys, ja 
des del 2014 amb la publicació de la Llei de Transparència de 
Catalunya, el compliment de la normativa reguladora en relació als 
membres que en formen part. Renovar, en definitiva, els membres de la 
GAIP amb urgència i disposar-hi experts en gestió documental tal com 
diu l’article 40.3 de la Llei de Transparència. Ens trobem davant d’una 
situació anòmala (per no dir il·legal) des del 30 d’abril del 2015, atès que 
mai s’ha donat compliment a aquest article. Fins l’octubre de 2017 la 
GAIP estava conformada per cinc juristes. Tres d’ells fa més de dos 
anys que no hi són, de manera que només dos han de donar compliment 
als requeriments de la llei. 

 
En definitiva, i a raó dels motius expressats, reiterem la nostra màxima 
alineació amb tota política encarada a potenciar i enfortir l’accés a la 
informació, i la nostra més gran crítica a tota acció que tingui com a objecte o 
conseqüència el seu afebliment polític i social. És per això que subscrivim el 
contingut de la Declaració de Màlaga, fins al punt d’establir les reclamacions 
també com a pròpies i necessàries per al col·lectiu a qui representem, i en 
signem l’adhesió a data de 10 d’octubre de 2019. 
 

 
 

Barcelona, 10 d’octubre de 2019 
 
 


