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Transparència i accés a la informació pública
1 Introducció a la transparència
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (en endavant, LTAIPBG), va entrar en vigor l'1 de juliol de 2015. Aquesta
Llei regula les obligacions de publicitat activa de les administracions públiques i detalla
la informació que s'ha de publicar de forma obligatòria al portal de la Transparència de
la Generalitat de Catalunya. També estableix el dret d'accés a la informació pública per
part de la ciutadania i crea la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació
Pública (GAIP), que és l'encarregada de vetllar pel compliment i les garanties del dret
d'accés a la informació pública.
En aquest àmbit, el Departament d'Educació ha aprovat la seva política de
transparència i la Instrucció 2/2019, de 25 de febrer, per a la tramitació de les
sol·licituds de dret d'accés a la informació pública i al compliment de les obligacions de
publicitat activa, obertura de dades públiques, bon govern i participació ciutadana, que
es regulen a la Llei esmentada de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Així mateix, el Departament ha signat el Pacte contra la Segregació Escolar a
Catalunya del Síndic de Greuges, que preveu la promoció d'algunes actuacions en
l'àmbit de la transparència.
En el cas del Departament d'Educació, el Gabinet Tècnic és la unitat d'informació i
l'òrgan responsable del Departament d'Educació de coordinar, comunicar, donar suport
i assessorar les unitats del Departament i la ciutadania en matèria de transparència i
bon govern.

2 Publicitat activa
Els centres educatius han de publicar al seu web els documents vigents i informació
que s'indiquen a continuació:
●

●

●

El projecte educatiu del centre (PEC), que inclou el projecte lingüístic (PL).
Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) i la carta de
compromís educatiu.
Els acords del consell escolar. A aquest efecte es pot utilitzar el model "Certificat
dels acords que s'han pres en el consell escolar", disponible al Catàleg de models
del Portal de centres. Cal tenir en compte que només cal especificar els acords
presos a la reunió de forma breu i que s'han de fer públics tenint en compte la
protecció de dades personals. Per tant, no s'ha d'especificar en els acords el nom i
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cognoms de cap persona (ni les inicials o el DNI) ni en general qualsevol dada que
pugui comportar-ne la identificació personal de manera directa o indirecta. Així
mateix, cal tenir especial cura en la publicació d'informació i acords sobre
l'aplicació de mesures correctores per conductes dels alumnes contràries a la
convivència. En aquest cas, només s'hi ha fer una referència genèrica sense
especificar-ne mai cap detall amb relació a les conductes ni a les mesures
adoptades.
●

Els imports que ha acordat el consell escolar sobre les aportacions voluntàries de
les famílies per material escolar i per activitats complementàries, i també el règim
legal, d'acord amb el que s'estableix a la Instrucció 1/2014 de la secretària general,
relativa a la gestió econòmica dels centres educatius públics del Departament
d'Ensenyament.

També han publicar al seu web la informació següent:
●

●

●

●

L'estructura organitzativa interna, amb la identificació dels components de l'equip
directiu i l'especificació del perfil i trajectòria professionals (del director o directora,
cap d'estudis i secretari o secretària), que cal afegir a les NOFC. El model per
formalitzar el perfil i la trajectòria professionals està disponible a l'apartat Tràmits
del personal docent del Catàleg de models del Portal de centres.
El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades
de l'execució i liquidació d'aquest, a través de l'informe de modificació del
pressupost que genera l'aplicació Esfer@.
La relació de convenis vigents que el director o directora del centre ha signat
d'acord amb les seves competències (convenis d'ús social i convenis de formació
professional), amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte, els
drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
Qualsevol altra matèria que sigui d'interès públic.

Pel que fa a la contractació pública, l'equip directiu del centre és responsable de
trametre als serveis territorials o, en el cas de la ciutat de Barcelona, al Consorci
d'Educació de Barcelona tant els contractes subscrits (indicant-ne l'objecte, l'import de
la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per contractar, la identitat de
l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre
comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords i informes tècnics
del procés de contractació) com les modificacions contractuals, les pròrrogues dels
contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades. En aquest cas, són
els serveis territorials o, si escau, el Consorci d'Educació de Barcelona els
responsables de publicar-ho a la Plataforma de serveis de contractació pública, tal com
es detalla al Portal de centres del Departament.
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3 Dret d'accés a la informació pública
Els ciutadans majors de 16 anys i les persones jurídiques degudament acreditades
tenen dret a sol·licitar informació pública als centres educatius.
En el cas dels centres educatius, els pares, mares i tutors legals dels alumnes
escolaritzats al centre, o el mateix l'alumne si és major de 16 anys, tenen la condició de
persones interessades per poder sol·licitar informació sobre els seus resultats
acadèmics i altres aspectes que els afectin directament.
A diferència de les consultes ordinàries sobre el funcionament del centre educatiu, les
sol·licituds d'informació pública es fan per escrit i es presenten de forma presencial,
d'acord amb el que es preveu al Portal de centres. Per tant, no s'admeten les
sol·licituds que es plantegen per telèfon, mitjançant un missatge electrònic ordinari, a
través de bústies de contacte o qualsevol altre mitjà que no garanteixi tenir constància
de la identificació de la persona sol·licitant.
La direcció del centre ha de gestionar les sol·licituds d'informació pública d'acord amb
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i en coordinació amb la secretaria dels serveis territorials d'adscripció o, en
el cas de la ciutat de Barcelona, del Consorci d'Educació de Barcelona. Al Portal de
centres del Departament es pot consultar el procediment per tramitar les sol·licituds
d'accés a la informació pública.
Com a principi general, no es poden facilitar dades personals ni dades públiques que
puguin condicionar la segregació escolar, ni tampoc les relacionades amb resultats
acadèmics i/o composició social. Entre d'altres, no es poden facilitar dades sobre
l'avaluació interna o externa del centre educatiu, ni dades sobre alumnes estrangers
segons la nacionalitat, sobre motius de necessitats educatives especials, sobre beques
i ajuts, o sobre les aules d'acollida, ni tampoc altres dades d'altres tipus de dotacions
com ara suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI), suports intensius a
l'audició i llenguatge (SIAL) i aules integrals de suport (AIS).
Aquest tipus de dades tampoc s'han de facilitar per cap mitjà de difusió pública, com
són les portes obertes, els díptics informatius i les xarxes socials.
Aquest tipus d'informació només la pot facilitar, de manera global, el Gabinet Tècnic del
Departament, si se'n garanteix el caràcter anònim, bé amb l'anonimització dels centres,
bé amb la presentació d'informació al nivell territorial superior al centre.
Per a més informació, cal consultar l'apartat de Transparència del Portal de centres.

4 Normativa d'aplicació (transparència i accés a la informació pública)
●

●

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009).
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
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●

●

●

l'adolescència (DOGC núm. 5641, de 2.6.2010).
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (DOGC 6780, de 31.12.2014).
Instrucció 1/2014 de la secretària general, relativa a la gestió econòmica dels
centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.
Instrucció 2/2019, de 25 de febrer, per a la tramitació de les sol·licituds de dret
d’accés a la informació pública i al compliment de les obligacions de publicitat
activa, obertura de dades públiques, bon govern i participació ciutadana, que es
regulen a la Llei 19/2014, de 29 del desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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