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INSTRUCCIÓ 1/2018, relativa a la publicitat dels acords del Consell 
d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 

Aquesta Instrucció es duu a terme a requeriment del president del Consell 
d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

1.Introducció 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern estableix un conjunt d’obligacions relatives a la publicitat activa, d’accés a 
la informació pública i d’altres mesures de bon govern que són aplicables tant a 
l’Administració de la Generalitat com a les entitats del seu sector públic.  

La informació subjecta al règim de transparència segons aquest text legal s’ha de fer 
pública en les seus electròniques i els llocs web dels subjectes obligats, d’una manera 
clara, estructurada i en format reutilitzable.  

En data 13 de juliol de 2018, la Comissió Interdepartamental de Transparència i 
Govern Obert adscrita al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència ha aprovat la Guia de transparència per a les entitats del sector públic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) dóna estricte compliment a les 
obligacions legals en matèria de transparència mitjançant la publicitat del diversos  
aspectes relatius al seu règim orgànic, de funcionament i activitat en diverses seus 
electròniques (Portal de Transparència, Perfil del Contractant, lloc web de l’entitat). 

Si bé la legislació vigent no imposa l’obligació expressa de publicar els acords 
adoptats pels consells administració o altres òrgans de govern de les entitats del 
sector públic de l’Administració de la Generalitat,  el Consell d’Administració de FGC, 
amb la voluntat d’avançar en aquest àmbit per tal d’assegurar la màxima transparència 
de la seva activitat, adopta, en sessió de 27 de setembre de 2018, un acord amb 
l’objecte d’establir el règim de publicitat dels seus acords.  

En aquests moments, es considera necessari establir pautes o criteris d’actuació sobre 
el règim de publicitat dels acords adoptats pel Consell d’Administració de FGC en el 
web de FGC, en especial, pel que fa als acords que aquest òrgan va adoptar en 
sessions anteriors al 27.09.2018. 
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Així mateix, aquesta Instrucció contribueix a aclarir les condicions de la reutilització, 
per part de membres del Consell, de la informació relativa a l’activitat d’aquest òrgan 
que consti publicada en el web de FGC, de conformitat amb la Llei estatal  37/2007, de 
16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

2. Objecte  

L’objecte d’aquesta Instrucció és establir les pautes o els criteris d’actuació sobre el 
règim de publicitat dels acords del Consell d’Administració de FGC, en especial, del  
acords que aquest òrgan va adoptar en sessions anteriors al 27.09.2018. 

Així mateix, la Instrucció té per objecte establir les condicions de la reutilització, per 
part de membres del Consell d’Administració, de la informació relativa a l’activitat del 
Consell d’Administració de FGC que consti publicada en el web de l’entitat, de 
conformitat amb la legislació vigent. 

3. Destinataris 

Aquesta Instrucció és d’obligat compliment i en són destinataris els membres del 
Consell d’Administració de FGC i els serveis tècnics de l’entitat. 

4. Règim de publicitat  

4.1. Règim de publicitat adoptat per l’Acord del Consell d’Administració de  27 de 
setembre de 2018 

El 27 de setembre de 2018, el Consell d’Administració de FGC adopta un acord amb 
l’objecte d’establir el règim de publicitat dels acords adoptats per aquest òrgan.   

La part dispositiva d’aquest Acord estableix:  

 

“1.Publicar els acords amb efectes jurídics definitius del Consell d’Administració de 

Ferrocarrils de la Generalitat, prèvia revisió de la no concurrència dels límits que recull 
l’article 21 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència.  

 

2. La publicació dels acords s’ha d’efectuar dins dels dos dies hàbils posteriors a la 
sessió del Consell en el lloc web de Ferrocarrils de la Generalitat.  

  

3. Aquesta obligació de publicació no inclou els acords que el Consell d’Administració 
adopti que ja siguin objecte de publicació en altres plataformes (perfil del 
contractant/portal de transparència), de conformitat amb la normativa vigent.  

 

4. El contingut dels debats i les deliberacions que tinguin lloc en el sí de les sessions 
d’aquest Consell d’Administració tenen caràcter confidencial i, en conseqüència, no 
poden ser objecte de difusió a terceres persones.  

 

5. Aquest acord té efectes immediats, i en conseqüència, esdevé d’aplicació als acords 
aprovats en aquesta sessió.” 

El règim de publicitat dels acords adoptats pel Consell d’Administració en sessió de 
27.09.2018 i posteriors es regeix per les previsions que conté aquest Acord. 
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4.2. Règim de publicitat dels acords adoptats pel Consell d’Administració amb 
anterioritat al 27.09.2018 

Amb caràcter general, els acords del Consell d’Administració de FGC que hagin estat 
aprovats en sessions anteriors al 27.09.2018 no són objecte de publicació, llevat que 
per imperatiu legal constin ja publicats en la pàgina web de FGC, Portal de 
Transparència, Perfil del contractant o altres plataformes de titularitat de 
l’Administració de la Generalitat o de FGC. 

Els membres del Consell poden formular sol·licitud de publicació d’acords del Consell 
d’Administració de FGC que hagin estat aprovats en sessions anteriors al 27.09.2018. 
La sol·licitud haurà de reunir els requisits que estableix el punt 5. 

En cap cas, seran objecte de publicació el contingut dels debats i les deliberacions que 
tinguin lloc en el sí de les sessions d’aquest Consell d’Administració que tenen 
caràcter confidencial i, en conseqüència, no poden ser objecte de difusió a terceres 
persones.  

La publicitat dels acords que sigui objecte d’autorització es farà efectiva, en tot cas, en 
la pàgina web de FGC. 

5. Sol·licituds de publicació d’acords 

5.1. Requisits de les sol·licituds 

Els membres del Consell que tinguin interès en què un acord del Consell d’Administració 
adoptat amb anterioritat al 27.09.2018 es publiqui en el web de FGC han de formular 
sol·licitud davant la persona titular de la secretaria del Consell d’Administració.  

La sol·licitud s’ha de fer per mitjans electrònics i ha de contenir com a mínim la informació 
següent:  

- Nom i cognoms del membre del Consell d’Administració sol·licitant. 
 

- Fets, raons i petició que concreti la sol·licitud. En concret, la sol·licitud ha 
de concretar amb la major precisió possible l’acord o els acords del Consell 
d’Administració susceptibles de publicació amb indicació expressa dels 
fets, raons, o drets que fonamenten la sol·licitud de publicació.   

 
- Data i lloc 

 
- Signatura de la persona sol·licitant 

Cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits exposats, esdevenen d’aplicació les 
previsions relatives a l’esmena i millora de la sol·licitud de la Llei estatal 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

5.2. Tramitació i resolució de les sol·licituds 

Els serveis jurídics de l’entitat ha d’emetre informe, en el termini de 10 dies comptadors a 
partir de la petició formulada per la persona titular de la secretaria del Consell 
d’Administració, amb l’objecte d’avaluar si concorren els límits que són d’aplicació al dret 
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d’accés a la informació de conformitat amb l’article 21 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i govern obert, tot valorant si la 
publicació de l’acord pot suposar o no un perjudici concret, i, en definitiva, si concorre 
l’interès públic o existeix un interès superior al dany produït en la publicació de l’acord. 

Un cop emès aquest informe o transcorregut el termini per a la seva emissió, la persona 
titular de la secretaria del Consell d’Administració, en el termini de vint dies, ha de 
comunicar a la persona sol·licitant la decisió adoptada de forma motivada.  

Aquesta decisió pot ser objecte de revisió, a petició de la persona sol·licitant, davant 
de la persona titular de la presidència del Consell d’Administració 
 
 
6.  Reutilització de la informació relativa a l’activitat del Consell que consti publicada en 
el web de FGC  
 
FGC permet als membres del Consell la reutilització dels continguts i de les dades que 
constin publicades en el web de FGC relativa a l’activitat del Consell d’Administració 
de FGC, en les mateixes condicions que a qualsevol altre ciutadà i sense cap mena de 
limitació temporal ni restricció.  

La reutilització de la informació, d’acord amb els articles 8 de la Llei estatal  37/2007, 
de 16 de novembre, de la reutilització de la informació del sector públic i 17 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, s’ha d’ajustar a les condicions següents: 

- el contingut de l’acord objecte de reutilització ha de romandre íntegre 
  
- la reutilització no ha d’alterar o desnaturalitzar el sentit de la voluntat col·legiada 
del Consell d’Administració  
  
- cal citar la font de la informació  i la darrera data d’actualització 
  
-no dir ni fer entendre que FGC participa, patrocina o està vinculada a la 
reutilització. 
 
-quan la informació contingui dades de caràcter personal, caldrà indicar la finalitat o 
finalitats concretes per les quals és possible la reutilització de les dades. 
 
-quan la informació, malgrat ser facilitada de forma dissociada, contingués elements 
suficients que poguessin permetre la identificació dels interessats en el procés de 
reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant 
l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts. 
 

FGC no es fa responsable de l’ús que es faci de l’activitat del Consell d’Administració 
que consti publicada en el seu web, tot corresponent en exclusiva a les persones 
físiques o jurídiques responsables de la reutilització de la informació els riscos i la 
responsabilitat associats front a  tercers. 

FGC es reserva el dret a exigir responsabilitats administratives a les persones o 
entitats responsables de la reutilització, sempre que es consideri que la reutilització de 
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la informació duta a terme no reuneix les condicions mínimes exposades, se’n faci un 
ús per  activitats il·lícites, infringeixi la normativa en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal o qualsevol altre dret legítim de terceres persones afectades, sens 
perjudici de l’exercici de les accions de responsabilitat civil o penal que es considerin 
oportunes d’acord amb la normativa d’aplicació.  

 
7. Efectes 

Aquesta Instrucció és d’aplicació a partir de l’endemà de la comunicació als seus 
destinataris. 

 

 

 

La secretària        Vistiplau   
        El president 
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