Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques
Resolució per la qual s’aprova la inscripció de l’actualització de dades del
grup d’interès Associació Catalana de Treball Amb Suport-Actas inscrit
en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del
seu sector públic
Fets
1. La senyora Montserrat Cardona Iguacen, en representació del grup d’interès
Associació Catalana de Treball Amb Suport-Actas, ha presentat davant el
Departament de Justícia una sol·licitud d’inscripció de l’actualització de determinades
dades que consten en el Registre de grups d’interès de Catalunya. Aquesta sol·licitud
conté una declaració responsable de data 05/12/2018, en la qual el representant del
mateix grup declara, sota la seva responsabilitat, que es disposa de la documentació
acreditativa de les dades que sol·licita actualitzar.
2. Les dades que s’actualitzen corresponen als àmbits d’informació següents:
- Informació financera

3. S’ha aportat la documentació necessària per inscriure l’actualització de dades
esmentada en el Registre de grups d’interès de Catalunya.
4. La Subdirecció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d’Interès ha emès
l’informe favorable a l’aprovació de la inscripció de l’actualització de les dades del grup
en qüestió en el Registre de grups d’interès de Catalunya.
Fonaments de dret
Primer. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (LTAIBG), al títol IV estableix determinada normativa reguladora
del Registre de grups d’interès Catalunya.
Segon. El Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, crea i regula el Registre de grups
d’interès de Catalunya, que actua com a registre de grups d’interès de l’Administració
de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a que fa referència l’article
3.1. b i c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Tercer. En desplegament de la normativa referida anteriorment, el Decret 171/2015,
del 28 de juliol, regula el Registre de grups d’interès de Catalunya.
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El Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya
estableix, al seu article 15, apartats 1 i 2, que les persones sol·licitants han d’informar
de les activitats que duen a terme, de llur àmbit d’interès i de llur finançament,
mitjançant una declaració responsable, i que els declarants que actuen per compte de
tercers també han d’informar sobre els clients, persones o organitzacions per als quals
desenvolupen activitats incloses en el Registre i de les quantitats econòmiques que en
reben.
Quart. El Decret 171/2015, de 28 de juliol, al seu article 15, apartats 3 i 4, disposa que
els declarants han de procurar que la sol·licitud d’inscripció al Registre sigui
transparent, pertinent, precisa, ben estructurada, actualitzada i, si escau, adoptada per
l’òrgan social o corporatiu competent, i que han d’actualitzar la informació que consta
al Registre quan se’n produeixi alguna modificació. En qualsevol cas, les modificacions
de la informació general i bàsica s’han de comunicar al Registre per tal que l’actualitzi
en el termini d’un mes des de la modificació, i la informació específica, dins de l’any
natural en què s’hagi produït la modificació.
Cinquè. El Decret 171/2015, de 28 de juliol, al seu article 15, apartat 5, estableix que
l’actualització de la informació es du a terme a través de la declaració responsable que
es formalitza mitjançant el formulari electrònic de modificació de dades disponible al
portal de la transparència, i que la resoluci�� relativa a l’actualització de les dades es
notifica als declarants amb expressió de la data a partir de la qual és efectiva la
modificació.
Per tot això, a proposta i amb l'informe favorable previ de la Subdirecció General de
Dret, Entitats Jurídiques i Grups d’Interès,
Resolc:
Ordenar la inscripció de l’actualització de les dades declarades pel grup d’interès
Associació Catalana de Treball Amb Suport-Actas (núm. identificador 2006)
esmentada anteriorment en el Registre de grups d’interès de Catalunya, amb tots els
efectes establerts per les lleis.
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la persona o les persones
interessades hi poden interposar recurs d’alçada davant del conseller de Justícia, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, de conformitat amb el
que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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El recurs d’alçada es podrà entendre desestimat si al cap de tres mesos d’haver-se
interposat no se n’ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la persona o les
persones interessades hi podran interposar recurs contenciós administratiu, en el
termini de sis mesos a comptar de l’endemà de la data en què s’hagi produït l’acte
presumpte desestimatori del recurs, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Barcelona, 19 de desembre de 2018
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Xavier Bernadí i Gil [$COGNOM_2_USUARI$]
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