Protocol general d’actuació entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i la Asociación Multisectorial de la Información (ASEDIE) per millorar l’accés a
la informació pública
D’una part, el senyor Miquel Company i Pons, conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, nomenat pel Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta
de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de
membres del Govern de les Illes Balears, en exercici de les facultats que li
atribueix l’article 11.c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
I, de l’altra, el senyor Ignacio Jiménez, que actua en qualitat de president de la
Asociación Multisectorial de la Información (en endavant, ASEDIE) amb NIF
G80464415 i domicili en el carrer de Claudio Coello, 101, 28006 Madrid, de
conformitat amb el poder atorgat davant el notari Celso Méndez Ureña amb el
número de protocol 7624 el 15 de novembre de 2019.
Ambdues parts intervenen amb la representació i facultats que els seus respectius
càrrecs els confereixen, reconeixent-se mútua capacitat i legitimació per atorgar i
subscriure aquest Protocol general d’actuació i, a aquest efecte, aquestes parts:
Exposen
Primer. Que, tal com s’assenyala en el Preàmbul del Reial decret-llei 24/2021, de 2
de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de
bons garantits, distribució transfronterera d’organismes d’inversió col·lectiva,
dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets
d’autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les
retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a
determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per
a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament
eficients, la informació pública constitueix un important recurs per promoure
l’economia de les dades. Mitjançant la reutilització d’aquesta informació generada
pel sector públic i la posada a disposició d’aquest gran volum d’informació, es
generen grans beneficis econòmics i socials, i també de transparència de les
administracions.
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Segon. Que, com s’assenyala en l’article 40 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears, per millorar la
transparència i generar valor en la societat, el Govern de les Illes Balears es
compromet a una obertura efectiva de les dades públiques que es troben en el
seu poder, no subjectes a restriccions de privacitat, seguretat o propietat. A més,
aquestes dades s’han d’obrir en formats reutilitzables, sota llicències de propietat
oberta que en permetin la redistribució, la reutilització i l’aprofitament.
A més, la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, recull en la
lletra c) de l’article 64, relatiu al Govern obert, l’obligació del Govern i dels seus
membres de garantir l’obertura i donar publicitat d’estadístiques i dades
públiques per als ciutadans i entitats públiques i privades, en formats
reutilitzables i accessibles telemàticament, com un dels mitjans que han de
garantir la transparència, la participació i la col·laboració ciutadana en els
assumptes públics.
Tercer. Que, encara que el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de
les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, no atribueix expressament competències en matèria d’obertura de dades
i reutilització de la informació pública a la Conselleria de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, sí li atribueix competències en matèria de sistemes
d’informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de
l’Administració de la Comunitat Autònoma.
És aquesta Conselleria, a través de la Direcció General de Modernització i
Administració Digital, la que gestiona el Portal de Dades Obertes del Govern de
les Illes Balears (en endavant, Portal Dades Obertes GOIB), d’acord amb l’Acord
del Consell de Govern d’11 de febrer de 2011 pel qual es posa en marxa el
projecte d’obertura de dades públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en compliment de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de
la informació del sector públic, que encarrega a aquesta Direcció General que
presti el suport necessari per posar en marxa i desenvolupar el projecte.
Quart. Que ASEDIE aglutina empreses infomediàries, que des de diferents sectors
tenen per objecte l’ús, reutilització i distribució de la informació, la qual cosa
permet la creació de productes de valor afegit que contribueixen a donar una
major seguretat al tràfic mercantil global i impulsen l’economia mitjançant
l’aplicació de mètodes que afavoreixin la fiabilitat i transparència de les
transaccions comercials de l’àmbit empresarial. L’interès primordial d’ASEDIE és
l’obertura i l’accés a bases de dades amb les quals les empreses infomediàries
puguin crear productes o serveis de valor afegir per facilitar la presa eficaç de
decisions a les empreses o al ciutadà. La informació és bàsica per a la seguretat
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en el desenvolupament comercial i per augmentar tant la competitivitat com
l’efectivitat i l’evolució econòmica.
Cinquè. Que ambdues parts consideren d’interès establir mecanismes per posar a
disposició del sector infomediari, al qual ASEDIE representa, les bases de dades
amb informació pública de les quals disposen l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i els ens que integren el seu sector públic
instrumental, amb la finalitat de promoure l’obertura, l’accés i la reutilització de la
informació del sector públic.
Sisè. Que ambdues parts són conscients de la seguretat jurídica i econòmica que
el Sector Infomediari proporciona a través de la reutilització de la informació del
sector públic en les transaccions comercials i a la societat en general.
Per tot això, les parts decideixen coordinar la seva activitat i els seus esforços i
formalitzen aquest Protocol general d’actuació, que es regeix per les següents:
Clàusules
Primera. Objecte del protocol
L’objecte d’aquest protocol és establir un marc general de col·laboració que
permeti a ambdues parts signants avançar en la millora de l’accés i la reutilització
de la informació pública, com també un millor i major aprofitament dels serveis
electrònics, per la qual cosa els signants col·laboraran per aconseguir aquests
fins.
Segona. Aportacions de les parts
1. Per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en el marc de les
competències que té atribuïdes:
a) Continuar desenvolupant i innovant pràctiques de reutilització de la
informació del sector públic.
b) Avançar en l’obertura de les bases de dades els continguts de les quals
siguin susceptibles de reutilització a través del Portal Dades Obertes GOIB i
impulsar-la.
c) Fomentar l’adaptació, actualització i publicació d’aquestes bases de dades
en formats reutilitzables, que a més permeti identificar correctament les
empreses.
d) Afavorir que las bases de dades històriques es conservin i es mantenguin
accessibles.
e) Promoure la generació d’espais de col·laboració i innovació entre els
diversos actors, particularment entre les administracions públiques, la
societat civil, els responsables directes de bases de dades i el sector privat,
per coproduir valor públic, social i cívic.
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f)

Col·laborar proactivament amb ASEDIE per promoure l’obertura de dades i
l’accés a aquestes.
g) Estudiar i, si s’escau, donar suport a programes i iniciatives que promoguin
el desenvolupament o la creació de bases de dades d’interès per al sector
infomediari.
h) Oferir formats que facilitin la reutilització.
i) Oferir serveis intuïtius d’accés clar i fàcil tant per a l’empresa com per al
ciutadà.
j) Promoure, sempre que resulti possible, serveis accessibles via API
(application programming interface o interfície de programació
d’aplicacions) o altres sistemes de connexió automatitzats.
k) Vetlar perquè es contestin totes les sol·licituds de reutilització encara que
siguin negatives amb indicació del motiu de la denegació.
2. Per la Asociación Multisectorial de la Información (ASEDIE):
a) Promoure entre els seus associats el contingut d’aquest protocol i propiciar
la signatura d’un document d’adhesió a aquest.
b) Promoure en el sector infomediari, tant nacionalment com
internacionalment, aquest protocol per millorar i donar mostra de la
col·laboració publicoprivada i bones pràctiques.
c) Complir amb les mesures de seguretat i requisits d’autenticitat,
confidencialitat i integritat establerts pel Govern de les Illes Balears.
d) Fer un ús correcte del servei, utilitzant-lo per a aquells casos per als quals
estigui autoritzat.
e) Col·laborar en l’anàlisi de la llicència i política de dades.
f) Col·laborar, quan se li sol·liciti, en la redacció de recomanacions per a plans
de reutilització de la informació del sector públic.
g) Col·laborar en l’anàlisi dels formats.
h) Promoure la realització d’una anàlisi i/o inventari de normatives que, per
diferents raons, interfereixin directament o indirectament en la
reutilització de la informació del sector públic.
i) Promoure i participar en les consultes públiques en tots els àmbits (AGE,
CA, EL i Unió Europea) relacionades amb la reutilització de la informació del
sector públic i accés a la informació.
j) Proporcionar una extraordinària visibilitat de les bones pràctiques del
Govern de les Illes Balears, tant a Espanya com a Europa.
k) Difondre la col·laboració amb el Govern de les Illes Balears en les pàgines
web i xarxes socials tant d’ASEDIE com dels seus associats.
l) Vetlar per les bones pràctiques de l’ús de la informació entre els associats
d’ASEDIE.
m) Donar suport, realitzar i promoure iniciatives relacionades amb la
reutilització de la informació del sector públic, com ara la nostra
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Conferència Internacional, l’elaboració del Informe del Sector Infomediari
o el Premi ASEDIE, la selecció de casos d’èxit, etc.
Tercera. Vigència del protocol
El protocol esdevé efectiu des de la data de la formalització per les parts
intervinents i finalitza la vigència al cap d’un any de la seva signatura.
S’entendrà tàcitament prorrogat per períodes anuals, llevat de denúncia expressa
i per escrit d’alguna de les parts signants amb un mes d’antelació, com a mínim.
Quarta. Causes de resolució de protocol
Seran causes de resolució d’aquest protocol:
a) El mutu acord de les parts.
b) L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions recollides en
aquest protocol.
c) La finalització del període de vigència amb denúncia expressa.
Cinquena. Protecció de dades
Les parts han de complir en allò que afecti a cada una d’elles amb les disposicions
del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que afecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals i de la resta de normativa de protecció de dades personals
actualment en vigor.
Sisena. Comissió de seguiment
Es constituirà, d’acord amb les parts, una comissió de seguiment integrada per la
persona titular de la Direcció General de Modernització i Administració Digital,
que la presidirà, i una persona d’aquesta Direcció General encarregada del
projecte de dades obertes del Govern de les Illes Balears i per part d’ASEDIE, la
secretària general de l’Associació i per un tècnic o una tècnica especialista
designat o designada per la secretària general, que vetlarà pel correcte
desenvolupament i execució de les disposicions d’aquest Protocol i que promourà
l’adopció de les mesures i accions necessàries per al compliment dels objectius
comuns perseguits per les parts.
La persona que presideixi la Comissió de Seguiment podrà convidar a participar
en les reunions, amb veu, però sense vot, a personal tècnic de la direcció general
competent en matèria de transparència.
La Comissió de Seguiment s’ha de reunir una vegada l’any.
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Els acords que s’adoptin es formalitzaran per escrit.
Les comunicacions entre les parts signants es realitzaran electrònicament
adreçades a les persones integrants d’aquesta comissió.
Setena. Finançament
Aquest Protocol general d’actuació no genera cap despesa per a les parts
signants.
Vuitena. Naturalesa jurídica
Aquest Protocol general d’actuació no té la consideració de conveni, d’acord amb
el que disposa l’article 47.1, paràgraf segon, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, atès que no es formalitzen compromisos jurídics
concrets i exigibles.
Novena
Solució de controvèrsies
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes d’aquest Protocol s’han de resoldre de forma amistosa entre las parts, en
el si de la Comissió de Seguiment.
I perquè consti, en prova de conformitat, signen aquest Protocol general
d’actuació.
El conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura

President d’ASEDIE

Miquel Company i Pons

Ignacio Jiménez
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