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V.- En relació a la part de la sol·licitud d’accés a la informació pública que fa referència a la temàtica de 
contractes, tal i com es fonamentarà és informació publicada.   
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
I.- Tal com disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, en endavant la LTAIPBG, el dret d’accés a la informació pública és un dret que tenen totes 
les persones d’accedir a la informació pública, entesa aquesta en sentit ampli, com tota aquella que ha 
estat elaborada per l’Administració i també aquella que té en el seu poder com a conseqüència de la 
seva activitat o de l’exercici de les seves funcions.      
 
II.- L’Ajuntament de Barcelona va dictar la Instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública de 
l’Ajuntament de Barcelona, en data 10 de desembre de 2015, modificada el 17 d’octubre de 2019 (en 
endavant, “la Instrucció”), a fi de fer efectives les previsions legals establertes per la LTAIPBG a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
III.- Tal com disposa l’article 3.3 de la Instrucció, l’òrgan competent per resoldre la sol·licitud d’accés que 
ens ocupa és la persona titular de la Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports, atès que la 
informació demanada depèn de Departament de Transparència i Bones Pràctiques.  
 
IV.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa al llista de les subvencions atorgades 
a les entitats: 

- Observatori de Drets Socials i Culturals (DESC) 
- Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres 

S’interessa la seva estimació, essent que la informació sol·licitada serà lliurada en format electrònic i en 
el termini que preveu l’article 36.1 de la LTAIPBG.  

En relació a la sol·licitud d’accés a la informació relativa a les subvencions atorgades a l’entitat 
Plataforma d’Afectades per la Hipoteca, tal i com ja s’ha exposat no consta l’atorgament de cap 
subvenció. 

V.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a la relació de contractes atorgats a 
les tres entitats citades cal destacar que és informació publicada, essent que seguidament s’exposa com 
es pot accedir a la mateixa.  

En el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Barcelona es publica la informació de totes les seves 
licitacions i dels contractes formalitzats i en tràmit 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf). 

Per a cada contracte, s'hi pot consultar l'òrgan contractant, l'objecte del contracte, el pressupost de 
licitació i, si s'escau, l'import d'adjudicació, el procediment utilitzat, els licitadors participants i quin d'ells 
ha resultat adjudicatari del contracte. 

També s'hi pot consultar i descarregar diferent documentació de l'expedient de tramitació del 
contracte, com per exemple els plecs de clàusules, les actes de la mesa de contractació, els informes de 
valoració i els documents de formalització, entre d'altres. 

Els contractes que es troben en el perfil del contractant són els licitats a partir de l’1 de juliol de 2016. 
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En el cas dels contractes menors, a l’apartat “Publicacions agregades” del Perfil de Contractant de 
l’Ajuntament de Barcelona es troben les relacions trimestrals en format excel a partir de l’any 2018 
(entrada en vigor LCSP 9/2017). 

Així mateix en el cercador avançat de contractes de la Plataforma de Contractació Pública 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=advancedSearch)  

es pot fer la cerca dels contractes de l’Ajuntament (o de l’Ajuntament i les seves entitats dependents, si 
així es prefereix) per denominació, o NIF, de l’adjudicatari. Aquesta cerca retorna tant les licitacions, 
com les relacions de contractes menors que figuren en les “Publicacions agregades” en les quals figuri el 
terme cercat. 

La relació de contractes licitats que figuren al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Barcelona també 
està disponible en format reutilitzable (i per tant de més fàcil ús per a realitzar cerques i seleccions) en 
un dataset, que s’actualitza diàriament, al web de dades Obertes de l’Ajuntament de Barcelona:  

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/perfil-contractant. 

Aquest dataset conté dos fitxers: un que contempla la baixada de dades des del perfil del contractant 
actual allotjat a la PCSP, que s’actualitza diàriament, i un altre que contempla les publicacions al Perfil de 
Contractant de l’Ajuntament de Barcelona quan encara no s’havia allotjat a la PCSP (és a dir, entre el 30 
de març de 2008, que és quan es va establir per primer cop la obligatorietat de publicar les licitacions al 
perfil del contractant, i l’1 de juliol de 2016). 

En aquest cas, aquestes relacions no contenen contractes menors (a menys que haguessin estat objecte 
de licitació). 

Podeu visualitzar o descarregar-vos aquests fitxers i cercar pel camp “Denominació Adjudicatari” la 
informació publicada relativa a les empreses que siguin del vostre interès. 

Pel que fa a la relació de contractes menors anteriors a l’entrada en vigor de la LCSP 9/2017, podeu 
accedir-hi a través del següent dataset del web de dades Obertes de l’Ajuntament de Barcelona: 

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/contractes-menors. 

VI.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública relativa a la còpia de tots els expedients de 
cada una de les subvencions i contractes atorgades a les 3 entitats enumerades en l’apartat anterior la 
sol·licitud s’ha d’inadmetre, de conformitat amb allò que disposa l’article 29.1.b de la LTAIPBG, atenent 
a que per la obtenció de la informació sol·licitada cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració.  

Les subvencions atorgades a les dues entitats enumerades en l’apartat anterior són un total de seixanta 
vuit. D’aquests seixanta vuit expedients de subvencions alguns estan digitalitzats i altres no.  

En relació als contractes atorgats a les tres entitats enumerades desconeixem el número, però en tot cas 
siguin els que siguin els expedients tindran la mateixa problemàtica que els de subvencions. 

Si els expedients estan digitalitzats, el treball de preparació de cada expedient consisteix en: extraure 
cada un dels documents (PDF) que consten a l'aplicatiu, unificar en un sol PDF tots els documents i 
tractar la informació (revisar-la i eliminar les dades personals o de no d'interès per la sol·licitant). La 
càrrega de treball és considerable. 
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Quan els expedients no estan digitalitzats, cal primerament, fer la cerca del corresponent expedient 
(que, en funció de la seva antiguitat i de les pràctiques que s’apliquin a cada unitat gestora en relació a 
les transferències a l’arxiu), pot ser que es trobi a les oficines de gestió, als arxius de gestió de les 
gerències o a l’Arxiu municipal contemporani). Un cop localitzat l’expedient en qüestió, caldria, a més, 
digitalitzar-lo, operació que en virtut de l’Ordenança fiscal 3.1 està subjecta al previ pagament d’una 
taxa, cosa que afegeix complexitat a la gestió perquè, en virtut de l’article 72.5 del Decret 8/2021, de 
manera prèvia a la digitalització caldria comptar el nombre de pàgines, calcular l’import de la taxa i 
notificar aquest import a la sol·licitant de forma prèvia a la realització de la tasca. Això, per a cadascun 
dels expedients. I, finalment, en el cas de les subvencions atesa la impossibilitat de practicar el trasllat a 
tercers a la multiplicitat de persones físiques les dades de les quals apareixen en els expedients de 
subvencions, caldria anonimitzar les dades personals que apareguessin en els expedients. Pel què fa als 
expedients de contractació, addicionalment seria necessari donar trasllat a tots els licitadors perquè 
poguessin manifestar a quines parts de la seva oferta consideren confidencials i un cop rebudes les 
respostes, eliminar també aquesta part de la documentació. 

L'admissió a tràmit de la sol·licitud de dret d'accés als 68 expedients de subvencions més els de 
contractes, comportaria la necessitat de tenir una persona amb dedicació exclusiva a temps complert, 
durant vàries setmanes. 

Per tot l’exposat no es pot atorgar l’accés als expedients de les 68 subvencions més els expedients 
resultants de contractació perquè seria d’aplicació la causa d’inadmissió prevista en l’article 29. 1. b) de 
la LTAIPBG, atès que es tractaria d’una tasca complexa d’elaboració. 

L’article 29.1.b) de la LTAIBG disposa que: 

29.1 Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la informació pública en els supòsits 
següents:  

 b) Si per a obtenir la informació que demanen cal una tasca complexa d’elaboració o 
reelaboració. En aquest cas, es pot donar la informació de manera desglossada, amb la audiència prèvia 
del sol·licitant.     

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública s’ha pronunciat en reiterades ocasions 
estimant que el dret d’accés a informació empara una certa tasca d’elaboració per part de 
l’Administració a partir de les dades públiques de què disposa, perquè l’LTAIPBG supera i desborda 
l’àmbit d’accés restringit per la legislació de procediment administratiu als documents preexistents i 
integrants dels expedients administratius, tot ampliant-lo al concepte d’informació pública, que 
comprèn els documents però també les dades que són en poder de l’Administració.  

D’acord amb això, és exigible a l’Administració una certa tasca d’elaboració o de tractament per a 
l’extracció d’aquestes dades que consten a registres o arxius; ara bé, aquesta tasca d’elaboració no pot 
ser desproporcionada o excessiva, tenint en compte que es duu a terme amb personal públic.   

El dret d’accés no empara exigir a l’Administració que elabori expressament informació per atendre’l, 
especialment si la informació demanada conté elements valoratius o interpretatius.  

En conseqüència, el que pot ser motiu d’inadmissió no és la necessitat d’elaboració o reelaboració que 
requereixi a l’Administració facilitar la informació sol·licitada, sinó el fet que aquesta tasca sigui 
complexa. 

El concepte que esdevé, doncs, determinant per poder al·legar la concurrència d’aquesta causa 
d’inadmissió és el de la complexitat (en l’elaboració o reelaboració de la informació sol·licitada). 






