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Benvolgut/da,
“El govern obert constitueix una manera de concebre les relacions entre la ciutadania i l’Administració
pública basada en l’obertura de la informació pública, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva i la
cocreació de polítiques públiques, i el retiment de comptes vers la ciutadania.”
“Una Administració pública oberta és una administració que posa a disposició del ciutadà la
informació que genera, l’escolta i el fa partícip del cicle de vida de les polítiques públiques, i es marca
estàndards de qualitat i n’avalua el compliment de manera sistemàtica.”
“Govern obert també implica millorar la qualitat democràtica del nostre país a través d’una ciutadania
activa i implicada amb l’entorn, que exerceixi el dret de rebre informació i documentació, però,
sobretot, que sigui capaç d’interpretar-la, de debatre-la i de generar una opinió pública informada. Una
ciutadania, en definitiva, que també exerceixi el deure d’enriquir les decisions que més l’afecten en
l’àmbit de la gestió i els serveis públics a fi de millorar el model de governança del país.”
Aquestes frases, extretes del Pla de Govern obert 2017-2018, ens marquen el camí en el que ha
d’avançar l’Administració pública, dins la qual es compta tant el CatSalut com totes les entitats que
configuren el sector públic salut.
Ara bé, el CatSalut, l’any 2017 va voler anar un pas més enllà en l’aplicació i l’impuls de la
transparència, ampliant, mitjançant la clàusula addicional de transparència i la posterior Instrucció
11/2017 que la recollia, l’aplicació del compliment de la Llei de Transparència 19/2014 pel que fa a la
publicitat activa, a totes les entitats privades proveïdores de serveis públics, equiparant-les a les
entitats del sector públic.
Així, la clàusula indica:
“L’entitat queda obligada a publicar en la seva pàgina web tota la informació necessària per a donar
compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Pel que fa a les obligacions d’informació de publicitat activa, tant de les entitats del sector públic com
de les entitats previstes a les lletres d) i e) de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 19/2014, tindran el
mateix abast i s’ajustaran als criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i de Govern
Obert per a les entitats del sector públic.”
Únicament quedaven exemptes del compliment de donar resposta directament a les sol·licituds
d’accés a la informació pública de la ciutadania, quedant aquesta funció assumida per la Unitat
d’Informació del CatSalut.
La clàusula, aprovada en Consell de Direcció del CatSalut, el 29 de maig del 2017, i la Instrucció, que
entrava en vigor el 31 de juliol de 2017, implicava que tots els contractes signats a partir d’aquella
data pels centres del SISCAT incorporaven aquesta clàusula i per tant, calia donar-ne compliment,

fent especial èmfasi en la publicació de l’estructura directiva de les entitats/centres i de les seves
retribucions.
Ara bé, en la Instrucció 11/2017 també es fa esment que “La informació ha de complir els criteris
establerts per la Comissió Interdepartamental de Transparència i de Govern Obert (CITGO) i la
doctrina de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).”
A causa de l’aplicació de l’article 155, la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern
Obert (CITGO) va estar més d'un any sense reunir-se, atès que els seus membres són les persones
que ocupen el càrrec associat a secretaries generals i direccions generals dels departaments i està
presidida pel conseller/a del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Aquest fet ha provocat que no fos fins al juliol del 2018 que s’aprovés la Guia de transparència per a
les entitats del sector públic de d'Administració de la Generalitat, publicada al setembre de 2018.
Aquesta guia estableix criteris, continguts, etc. de publicació de la informació que estableix la Llei i
incorpora els criteris que s'han anat introduint amb posterioritat a la publicació de la Llei, a partir de
les instruccions que ha anat aprovant la CITGO, i de la doctrina que ha anat creant la GAIP (Comissió
de Garanties d’Accés a la Informació Pública).
Així, des de la Unitat d’Informació del CatSalut, el mateix mes de setembre es comunica la publicació
d’aquesta Guia a totes les Unitats d’Informació de les entitats del sector públic, i el mes d’octubre
s’informa de la publicació de la guia a les patronals en el marc de la Comissió de Proveïdors del
CatSalut.
Cal afegir que cada cop amb major freqüència arriben peticions d’informació que fan referència a
l’estructura organitzativa, informació pressupostària, retribucions i personal dels centres i que el fet de
disposar de la informació publicada estalviarà la repetició de peticions de manera periòdica.
Per tant, és voluntat del CatSalut, que es doni el màxim compliment de la Instrucció i de la clàusula de
transparència, publicant tota aquella informació a que obliga la Llei 19/2014, amb l’ajuda de la Guia
abans esmentada i, amb el suport del CatSalut.
Així, us demanem que traslladeu a totes les vostres entitats la necessitat de fer efectiva aquesta
obligació, sabent que algunes d’elles ja l’estan complint. Des del CatSalut, aprofitant l’avaluació anual
del Síndic de Greuges farem aquesta valoració per a la totes les entitats del SISCAT i us donarem
trasllat del resultats.
Rebeu una cordial salutació,
Marta Chandre
Jofre - DNI
33931906Y (SIG)
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