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Resum
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La jornada va continuar amb la intervenció de Carles
Martín, secretari general de l’Agència de la Qualitat
d’Internet (IQUA), que va explicar les funcions d’IQUA i el
seu paper respecte a la qualitat de la informació de les
pàgines web de les administracions públiques espanyoles.

Les administracions públiques difonen cada vegada més
informació a Internet. No obstant això, el dret no dóna una
resposta adequada a les noves necessitats que es generen. Des de la Universitat Oberta de Catalunya, i amb la
participació de professors d’altres universitats, es va iniciar el 2005 un procés d’anàlisi i de reflexió sobre diferents problemes jurídics que es deriven de la difusió
d’informació pública a Internet.

El matí va acabar amb la intervenció del professor italià
Dr. Enrico Carloni, que ens va aproximar al règim jurídic
italià de qualitat de la informació del sector públic i al sistema de responsabilitat pels danys causats per la informació difosa a Internet.

En aquesta ocasió, la jornada sobre la informació pública
a Internet se centra en l’anàlisi de la qualitat de la informació pública i la responsabilitat que es pot generar pels
danys causats per aquesta informació.

En la sessió de la tarda, la jornada es va centrar en l’anàlisi de la responsabilitat de les administracions públiques
per la difusió d’informació pública a Internet. En primer
lloc, el Dr. Alfredo Galán va presentar els principis de la
responsabilitat per la difusió d’informació pública a
Internet distingint diferents supòsits depenent de l’autoria de la informació. La intervenció del Dr. Galán va servir
també com a presentació de la taula rodona sobre
l’exempció de responsabilitat pel subministrament
d’informació a Internet.

De fet, partim de la constatació que al nostre país no hi ha,
en general, un compromís de les administracions públiques per a garantir la qualitat de la informació que difonen a Internet i, en canvi, s’observa com la majoria de les
administracions públiques s’autoexoneren de qualsevol
responsabilitat pels danys causats per aquesta mateixa
informació.
En la primera sessió de la jornada, el Dr. Agustí Cerrillo,
director del Programa de Dret de la Universitat Oberta de
Catalunya i professor de Dret administratiu, va analitzar la
rellevància que la qualitat de la informació del sector
públic té en l’ordenament jurídic espanyol i va proposar
diferents mesures per abordar-ne la regulació.

La jornada va concloure amb la taula rodona en la qual els
doctors Miquel Peguera (professor de Dret mercantil a la
UOC), Julián Valero (professor de Dret administratiu a la
Universitat de Múrcia) i Oriol Mir (professor de Dret administratiu a la Universitat de Barcelona i responsable
d’estudis de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya) van reflexionar sobre l’aplicabilitat de
les exempcions de responsabilitat dels prestadors de serveis intermediaris de la societat de la informació previstos
en la Llei de serveis de la societat de la informació i del
comerç electrònic a les administracions, així com el seu
abast. En la taula rodona hi va haver un important debat
amb la participació dels assistents.

A continuació, el Dr. Urs Gasser (faculty fellow del Berkman Center for Internet & Society de la Facultat de Dret
de Harvard, professor associat de Dret a la University of
St. Gallen –Suïssa– i director del Centre d’Investigació en
Dret de la Informació) va exposar quina és la regulació
existent en l’actualitat a Europa i als Estats Units d’Amèrica
de la qualitat de la informació del sector públic. La intervenció del professor Gasser va permetre conèixer els avantatges i inconvenients dels dos models regulatoris.
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