
 

 
 
Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2a 
08010 Barcelona 
Telèfon 93 552 80 90 
Telefax 93 552 82 841 

1 

 

Recomanació 1/2016, de 6 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 
Assumpte: Omissió de determinades dades de caràcter personal en les actes de 
les meses de contractació a les quals es dóna publicitat a través dels perfils de 
contractant residenciats a la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat. 
 
 
I. La normativa en matèria de contractació pública estableix determinades obligacions 
de publicitat. En concret, el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara endavant, TRLCSP) 
exigeix publicar els anuncis de licitació, l’adjudicació i la formalització dels contractes 
(articles 142.4, 151.4 i 154.1, respectivament); i el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic (d’ara endavant, Reial decret 817/2009), preveu que s’ha 
de publicar la composició de les meses de contractació o, en el seu cas, del comitè 
d’experts (article 21.4). 
 
Per la seva banda, la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (d’ara endavant, Llei 19/2014), també 
estableix obligacions de publicitat activa en matèria de contractació pública, entre 
d’altres, elevant els requeriments de publicitat previstos en la normativa de 
contractació pública. Així, l’article 13 determina la informació relativa als contractes 
que els subjectes obligats per aquesta Llei1 han de fer pública, entre la qual s’inclou la 
relativa als contractes subscrits, amb la indicació de “l’objecte, l’import de la licitació i 
d’adjudicació, el procediment utilitzat per contractar i 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” (apartat 1 d). 
 

                                                 
1 Aquesta Llei és aplicable a l’Administració de la Generalitat i els ens que integren 
l’Administració local a Catalunya; als organismes i ens públics, les societats amb participació 
majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic, les entitats de dret públic dependents 
o vinculades amb aquelles administracions, les entitats de dret públic que actuen amb 
independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei que exerceixen 
funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, les institucions 
de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de l’Estatut d’autonomia, els col·legis 
professionals i les corporacions de dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs funcions 
públiques i els consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats i societats mercantils 
en què participa de manera majoritària alguna d’aquestes administracions; a les universitats 
públiques de Catalunya i els ens que en depenen o hi estan vinculats o participats, incloses les 
societats mercantils, les fundacions i altres ens instrumentals; a les persones físiques o 
jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten serveis 
públics o que perceben fons públics per funcionar o per dur a terme llurs activitats per qualsevol 
títol jurídic; a les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades 
legalment com a serveis d’interès general o universal; i als grups d’interès, en els termes que 
estableix el títol IV (article 3.1). 
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D’aquest contingut s’observa que la normativa reguladora dels contractes públics i la 
normativa reguladora de la transparència no exigeixen expressament publicar les 
actes de les reunions de les meses de contractació2; tanmateix, això no obsta la seva 
publicació.3 De fet, la publicació de les actes de les meses és un dels mitjans possibles 
per donar compliment a les obligacions d’informació pública relatives als contractes 
que estableix la Llei 19/2014, en particular, la relativa al quadre comparatiu d’ofertes i 
les puntuacions respectives, les quals també podrien complir-se, per exemple, amb la 
publicació del document on consti la valoració motivada de les proposicions, de la 
proposta d’adjudicació o de la resolució d’adjudicació. 
 
Atès que els òrgans de contractació poden publicar les actes de les meses de 
contractació per donar compliment, com ja s’ha assenyalat, al que preveu la Llei 
19/20144, o simplement com a bona pràctica5, i tenint en compte que aquestes actes 
podrien contenir informació que és recomanable salvaguardar, en la mesura que 
resulta innecessària la seva publicació –com les dades de caràcter personal dels 
assistents als actes públics, siguin o no representats legals de les empreses 
licitadores– es considera adient emetre aquesta recomanació. 
 
Cal tenir en compte que d’acord amb l’article 5 del Decret 376/1996, de 2 de 
desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
la Generalitat, aquesta Junta pot exposar directament als òrgans de contractació o 

                                                 
2 Tampoc exigeix expressament la seva publicació la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’article 8 de la qual, relatiu a la 
informació econòmica, pressupostaria i estadística, estableix que els subjectes inclosos en el 
seu àmbit d’aplicació han de fer pública, com a mínim, la informació relativa a “tots els 
contractes, amb indicació de l’objecte, durada, l’import de licitació i d’adjudicació, el 
procediment utilitzat per la seva subscripció, els instruments a través dels què, en el seu cas, 
s’ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de 
l’adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment seran objecte de publicació 
les decisions de desistiment  i renuncia dels contractes”. 
 
3 En aquest sentit, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Aragó, en la 
Recomanació 1/2014, d’1 d’octubre, relativa al foment de la transparència en la contractació 
pública, assenyala que “les actes de la Mesa de contractació permeten conèixer de forma 
detallada el desenvolupament del procediment, per la qual cosa es recomana la seva 
publicació en el Perfil, ja que, encara que no s’exigeixi legalment, suposa un important 
avançament en la transparència”. 
 
4 De fet, la mateixa web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya estableix 
dins de l’espai dedicat a la contractació i convenis, un apartat de “licitacions en tràmit”, en el 
qual costa “publicació de les resolucions d’adjudicació i de les actes de valoració de les meses 
de contractació”. 
 
5 L’Índex de Transparència de les Comunitats Autònomes (INCAU) elaborat per l’organització 
de Transparència Internacional, el qual té per objecte avaluar el nivell de transparència dels 
Governs de les diferents Comunitats Autònomes i impulsar l’augment de la informació que 
aquestes ofereixen als ciutadans, estableix com un dels indicadors per avaluar el nivell de 
transparència en la contractació publica la “publicació de les actes de les meses de 
contractació”. 
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formular amb caràcter general les recomanacions pertinents si dels estudis que 
s’efectuïn se’n dedueixen conclusions d’interès per l’Administració. 
 
 
II. El Reial decret 817/2009, ja esmentat, exigeix que els actes d’obertura dels sobres 
que contenen les proposicions de les empreses siguin públics i obliga a deixar 
constància documental de tot l’actuat en aquests. Així, les actes de les meses de 
contractació han de reflectir fefaentment el que ha esdevingut en els actes d’obertura 
dels sobres de les empreses, i el seu contingut s’ha d’ajustar al que disposa l’article 
27.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, el qual regula les actes dels òrgans 
col·legiats6. 
 
Aquest article 27.1 exigeix als òrgans col·legiats estendre acta de cadascuna de les 
seves reunions, en la qual han d’especificar necessàriament “els assistents, l’ordre del 
dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts 
principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats”. En termes 
semblants s’estableix en l’article 20.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tant, la informació identificativa dels membres de la mesa de contractació ha de 
constar en les actes, ja que es tracta d’una informació que forma part del contingut 
mínim d’aquestes, però no així les dades identificatives de les persones físiques que 
assisteixen als actes públics –les quals no estan obligades a assistir-hi–, que es 
personen, però que no són part de l’òrgan col·legiat. Així mateix, la composició de la 
mesa, com ja s’ha assenyalat, ha de ser objecte de publicació en el perfil de 
contractant. 
 
 
III. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), són dades de caràcter personal les que 
fan referència a qualsevol informació sobre persones físiques identificades o 
identificables (article 3 a), la publicació o difusió de les quals a través d’internet 
constitueix una cessió de dades (article 3 i)  i, per tant, ha de respectar els principis i 
les garanties que estableix aquesta Llei. 
 
En aquest sentit, cal fer referència a la Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades (d’ara endavant, ACPD)7 sobre “la difusió d’informació que 
contingui dades de caràcter personal a través d’Internet”8, en la qual es recorden els 

                                                 
6 Així ho ha manifestat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat en l’Informe 
54/10, de 15 de desembre de 2011. 
 
7 Actualment, “Autoritat Catalana de Protecció de Dades”, d’acord amb la disposició transitòria 
primera de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
8 Aquesta Recomanació té per objecte donar pautes d’actuació en la difusió d’informació que 
contingui dades de caràcter personal a les seus electròniques o pàgines web a través 
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principis més importants aplicables en la difusió d’informació a través d’Internet. En 
concret, assenyala que, d’acord amb els principis de consentiment i proporcionalitat, 
“només es pot procedir a la difusió d’informació que contingui dades de caràcter 
personal quan es compti amb el consentiment del titular de les dades o quan la difusió 
derivi de les previsions d’una norma amb rang de llei”; que, en tot cas, “és necessària 
la ponderació per tal que la informació facilitada sigui l’estrictament adequada i es 
mantingui només durant el temps adequat per assolir la finalitat que legitima la difusió 
de les dades”; i que “es considera adequada la informació que sigui idònia i 
imprescindible per assolir la finalitat perseguida, sempre que, quan sigui possible 
difondre electrònicament la informació de diferents formes, o amb diferents graus de 
concreció, s’opti per aquell sistema que, alhora que permeti assolir igualment la 
finalitat perseguida, comporti una menor difusió de dades de caràcter personal tant des 
d’un punt de vista qualitatiu com quantitatiu”(apartat 4).  
 
Respecte de les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de caràcter públic, 
aquesta Recomanació estableix que “cal evitar-ne la difusió quan continguin dades de 
caràcter personal diferents a la identificació dels membres que en formen part, del 
funcionari que aixeca l’acta de la sessió o de les altres persones que hi intervenen per 
raó del ser càrrec, llevat que una llei ho autoritzi”. 
 
Per tant, d’acord amb aquesta Recomanació de l’ACPD, fins i tot quan el tractament de 
dades personals tingui cobertura legal, la seva difusió o publicació requereix que sigui 
necessària per assolir la finalitat de la difusió, en virtut dels principis de qualitat i de 
proporcionalitat de la informació. 
 
En aquest sentit, l’article 8 de la Llei 19/2014, relatiu a la informació subjecta al règim 
de transparència, disposa que la informació publica relativa a les matèries que 
estableix “ha de ser congruent amb la finalitat de coneixement prevista en cada cas i 
ha de ser adequada i completa quant al contingut informatiu que determina la llei”. 
 
A més, cal tenir en compte el Dictamen 11/2015, de 9 de març, de l’ACPD, en el qual, 
respecte de la publicació de determinada informació relativa als contractes d’acord 
amb el que preveu la normativa de transparència i a l’efecte de les dades de caràcter 
personal que caldria ometre’s amb aquesta publicació, s’assenyala que pel que es 
desprèn de l’article 13.1 d de la Llei 19/2014, ja esmentat, “l’obligació de transparència 
de l’actuació de l’administració pública en aquest context es compleix amb la difusió 
d’una relació de tots els contractes celebrats amb la indicació de determinada 
informació al respecte, no resulta, per tant, exigible fer-ne una difusió del text íntegre”; 
en aquest sentit, es recorda que “en els contractes podrien aparèixer dades personals 
–dels representats de les entitats signatàries del contracte o informació relativa als 
treballadors de l’empresa adjudicatària– la divulgació de les quals resultaria 

                                                                                                                                            
d’Internet, i s’adreça a tots els òrgans, organismes i entitats que formen part o depenen de les 
institucions públiques de Catalunya, de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals de 
Catalunya, de les universitats de Catalunya i de les corporacions de dret públic que exerceixin 
les seves funcions exclusivament a Catalunya, que formen part de l’àmbit d’actuació de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb l’article 156 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (apartat 1). 
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innecessària, de tal manera que la publicació íntegra dels mateixos comportaria una 
revelació no justificada des del punt de vista de la finalitat perseguida amb la norma”. 
 
Així, en aquest Dictamen s’indica que “és la mateixa Llei 19/2013 –així com també la 
Llei 19/2014– la que estableix el contingut mínim que ha de ser objecte de difusió per 
assolir la finalitat pretesa amb la publicació dels contractes celebrats per les entitats 
incloses en el seu àmbit d’aplicació, limitant-se en el cas de les dades personals, a la 
difusió de la ‘identitat de l’adjudicatari’ i altres dades que es puguin relacionar amb 
aquesta”; i que, per tant, “la difusió d’altra informació personal que pogués constar en 
els dits contractes requereix disposar d’altra norma amb rang de llei que l’habiliti o bé 
el consentiment dels afectats”. 
 
Atès el que s’ha exposat, la publicació de les dades identificatives de les persones que 
assisteixen als actes públics de les meses de contractació resulta innecessària per 
assolir la finalitat que es persegueix amb les obligacions de informació pública relatives 
als contractes que estableix la llei de transparència.  Per tant, es considera adient 
ometre aquestes dades de les actes de les meses de contractació a les quals se’ls 
dóna publicitat a través dels perfils de contractant, més quan és una informació que no 
forma part del contingut mínim d’aquestes o, en el seu cas, anonimitzar-les –
mitjançant, per exemple, la inclusió de les inicials o, si escau, l’expressió “representat 
de”–, o fer-les constar en un annex a l’acta al qual no es doni publicitat. 
 
 
IV. Addicionalment als aspectes ja comentats en l’apartat anterior, les actes de les 
meses de contractació poden contenir informació confidencial de les empreses, de 
manera que la seva publicació íntegra podria ser contraria als interessos comercials 
legítims o bé perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector.9 
 
En aquest sentit, cal recordar també als òrgans de contractació el deure de 
salvaguardar la informació facilitada per les empreses licitadores i adjudicatàries a la 
qual s’atribueixi el caràcter de confidencial i, per tant, la necessitat de no publicar les 
parts de les actes que poden contenir aquest tipus d’informació. 

 
Ateses les consideracions efectuades, i en l’exercici de la competència que estableix 
l’article 5 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, per formular amb caràcter general les 
recomanacions pertinents, la Comissió Permanent de la Junta aprova 
 
 
RECOMANAR 
 
A tots els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic que ometin en les actes de les meses de contractació les dades 

                                                 
9 Sobre el caràcter confidencial de determinada informació facilitada per les empreses 
licitadores en el procediment de selecció i d’adjudicació dels contractes s’ha pronunciat aquesta 
Junta Consultiva en l’Informe 11/2013, de 26 de juliol.  
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identificatives de les persones físiques que assisteixen als actes públics d’obertura 
dels sobres que contenen les proposicions de les empreses o, en el seu cas, 
s'anonimitzin o es facin constar en un annex a l’acta, al qual no es doni publicitat.  
 
Així mateix, es considera adient recordar la necessitat de no publicar les parts de les 
actes que continguin informació que tingui caràcter confidencial de les empreses. 
 
 
 
Barcelona, 6 d’abril de 2016 

 

 

         

 


