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En relació amb el seu escrit de 27 de setembre de 2013 adre<;:at al conseller d'economia, mitjan<;:ant el 
qual sol · liciten diversa informació, així com que aquesta s'incorpori al web de la Generalitat, els 
pose m de manifest el següent: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya s'ha imposat com a objectiu fer de Catalunya un país de 
transparencia ibones practiques, per la qual cosa esta fent un esforg de publicació de les dades que 
són d'interes general. Amb aquest objectiu , s'han endegat diferents accions, entre les quals es pot 
destacar la creació de la pagina web "Transparencia gencat", que esmenteu en el vostre escrit. 

Aquestes accions segueixen les tendencies internacionals d'obertura de dades públiques, d'acord 
amb les quals el Govern catala vol facilitar la lIibertat d'accés a la informació pública. 

El Govern ha manifestat la seva voluntat d'avan<;:ar cap a la governan<;:a oberta, guiada pels valors de 
la transparencia i la participació, amb plena vocació de servei i eficiencia. Per aixó, s'ha compromes a 
I'obertura progressiva de les dades públiques de que disposi i ha iniciat el camí per al seu 
compliment. 

La disposició d'aquestes dades es fa prioritzant els interessos de servei públic, amb la garantia de la 
maxima qualitat de les dades en el contingut i el format, fent que siguin al maxim d'intel·ligibles en 
general i usant lIicencies de difusió oberta que facin possible I'aprofitament comercial quan escaigui: 

Per aixó, la publicació de les dades públiques s'efectua amb la major celeritat que permet el seu 
tractament adequat i estan limitades per indiscutibles motius de privacitat, seguretat i propietat, que 
poden impedir I'accés indiscriminat a les dades. 

A banda de la pagina web abans esmentada, que constitueix una de les eines fonamentals de 
transparencia, les dades públiques són accessibles també per altres mitjans, com són els webs deis 
diferents ens i organismes de la Generalitat de Catalunya o les publicacions periódiques o contínues 
de memóries i informes, que estan a I'abast de tothom. 

Convé també indicar-vos, atesa la referencia que feu en el vostre escrit a la forma en que la 
Generalitat efectua els pagaments, que, en aquests moments, les decisions de la Generalitat de 
Catalunya en materia financera esta n subjectes als condicionants de finangament imposats per 
I'adhesió d'aquesta Administració als mecanismes extraordinaris de suport a la liquiditat de les 
Comunitats autónomes, els quals determinen expressament les finalitats a que ha de ser aplicada la 
liquiditat atorgada, per sobre de les quals no poden prevaldre les d'altre tipus. 
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Alhora, el nostre marge d'actuació tresorera esta limitat de manera fonamental, entre d'altres, per les 
exigencies establertes en la Llei organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera, la qual atorga prioritat absoluta al pagament deis interessos del deute públic, i 
imposa I'assumpció d'objectius d'estabilitat pressupostaria i de deute públic, així com el compliment 
deis períodes mitjans de pagament als prove'ldors. En aquest sentit, es pot citar igualment la Llei 
organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, que estableix 
els mecanismes per garantir el pagament als prove·idors. 

Ates tot I'anterior i el contingut de la vostra petició, cal posar-vos de manifest que la regulació prevista 
en la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracter personal, 
impedeix que us puguem facilitar algunes de les dades que sol·liciteu , ja que, malgrat puguin estar 
relacionades amb I'activitat de I'administració pública, constitueixen dades de caracter personal, sobre 
les quals la Generalitat no disposa del consentiment del titular per poder facilitar-les a un tercer. 
Quant a la resta de dades que demaneu, tal com hem indicat, podeu tenir-hi accés a les que s'hag in 
pogut publicar fins al moment, les quals podeu trobar principalment en el web "Transparencia gencat" 
i en els webs deis Departaments de la Generalitat i deis seus ens i organismes. A tall d'exemple, en 
I'apartat "Transparencia econ6mica i financera" del web "Transparencia gencat", així com en el web 
del Departament d'Economia i Coneixement, podeu trobar les dades sobre I'endeutament del Sector 
Públic de la Generalitat de Catalunya fins al tercer trimestre de 2013. 

Cordialment, 

Edgar Collado 
Responsable d'iniciatives econ6miques 

Barcelona, 24 de marc;: de 2014 
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