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Núm. d'expedient: DA-2018-0164
Sol.licitant:

INFORME JURíDIC

En relació a la petició d'accés a la informació pública sol.licitada pel

s, a l'empara de l'article 34.4 de la Llei rg/2oL4, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

ANTECEDENTES DE FET

l.- En data L d'octubre de 20L8, el
la informació pública a l'Ajúntament de Barcelona.

va efectuar sol.licitud d'accés

a

Concretament el contingut de la sol.licitud era el següent:

'

Aportocions de l'Ajuntoment de Barcelona o lo Fundació Teatre Lliure del 2007
ol 2017 segregodes per codo any. Quin percentotge representen les aportacions
de l'Aiuntament de Barcelono, del 2007 a\20L7 í segregodes per ony, sobre el
pressupost total de la Fundació Teatre Lliure.
Aportacions de l'Ajuntoment de Barcelona o la Fundació Sala Beckett det 2007
al 20L7 segregodes per cada anv.Quin percentotge representen les aportacions
de l'Aiuntament de Barcelona, del 2007 of 2017
pressupost totol de la Fundació Solo Beckett.

-

Ap;ortocions de l'Ajuntament

de

i

segregades per any, sobre el

alTeotre Tantorantana del 2007 al
2017 segregodes per codo any. Quin percentatge reprèsenten les aportacions
de l'Aiuntoment de Borcelona, del 2.007 at 2017 i segregodes per ony, sotbre el
pressupost totol del Teatre Tontarantona.'l
Barcelonta

ll.- La sol'licitud fou derivada a l'lnstitut Mun.icipal de Cultura de l'Ajuntament

de

Barcelona.
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FONAMENTS JURíDICS

l.- Tal i com disposa la Llei 19/2OL4, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
lnformació Pública i Bon Govern, en endavant Ia 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 ies seves funcions.

ll.- L'Ajuntament de Barcelona va dictar la lnstrucció relativa al Dret

D'Accés

a

la

infórmació pública de l'Ajuntament de Barcelona, en data 10 de desembre de 2015, en
endavant la lnstrucció,,áfi de fer efectives les previsions legals establertes per la Llei
de Transparència a l'Ajuntament de Barcelona.

lll.- Tal i com disposa l'article 3.1 de la lnstrucció l'òrgan competent per resoldre
sol.licitud d'accés que ens ocupa és la persona titularde la Gerència de l'lCUB.

la

lV.- En relació a la sol.licitud continguda en el punt 1, relativa a les a-portacions de
f'Ajuntament de Barcelona alteatre Lliure en els anys 2007 a2OL7 segregades per cada
any i el percentatge que representen les citades aportacions sobre el pressupost total
de la Fundació, aquesta sol.licitud ha de ser estimada i serà lliurada en format
electrònic i en eltermini que preveu l'article 36'1 de la LTAIPBG

V.- En relació a la sol.licitud continguda en el punt 2, relativa a les aportacions de
l'Ajuntament de Barcelona a la Fundació Sala Beckett en els anys 2007 a 2OL7
segregades per cada any, la sol.licitud ha de ser estimada i serà lliurada en format
electrònic i en eltermini que preveu l'article 36'1de la LTAIPBG.

En relació

a la sol.licitud continguda en el punt 2

relativa

al percentatge

que

representen les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona sobre el pressupost total de
la Fundació Sala Beckett, la sol.licitud ha de ser desestimada, de conformitat amb el
que estableixen els articles 2it8 de la LTAIPBG, atenent a que l'lnstitut Municipal de
Cultura de Barcelon.a no disposa d'informació fefaent respecte al percentatge de les
aportacions en relació al pressupost de l'entitat Fundació Sala Beckett Obrador.
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L'article 2.b) de la LTAIPBG disposa que:

i la que
aquesta te en el seu poder com a conseqüència de la seva octivitat o de l'exercici de les
seves funcions, inclosa la que li subministren els oltres subjectes obligats d'acord amb
el que estableix oqueta llei.
b) lnformació pública: la informació elaborada per fAdministracio

L'article 18.1 de la LTAIPBG'disposa que:

L.

Les persones tenen el

dret d'accedir a lo informació pública, a qqè fo referència
l'article 2.b), a títol individual o en nom i representoció de qualsevol persono
ju rídi ca I ego I me nt constitui'da.

Tal i com consta en els punts precedents, no existeix a l'lnstitut de Cultura de
Barcelona cap document oficial que acrediti quin és el prèssupost total d'aquestes
entitats en els anys 2007 a 2Ot7.

Si la informació.sol'licitada no existeix, no pot ser objecte del dret d'accés a la
informació pública, els articles 2i LB de la LTAIPBG preveuen que el dret d'accés a la
informació pública es pot exercir en relació amb informació que sigui a mans de
l'Administració, i no es pot pretendre que amb el dret d'accés es pugui obligar a tes
Administracions públiques a elaborar documents inexistents.

Vl.- En relació a la sol'licitud continguda en el punt 3, relativa a' les aportacions de
l'Ajuntament de Barcelona a favor del Teatre Tantarantana en els'anys 2OO7 a 2OL7
segregades per cada any, la sol'licitud ha de ser estimada i serà lliurada en format
electrònic i en eltermini que preveu l'article 36.1de la LTAIPBG

a la sol'licitud

continguda en el punt 3 relativa al percentatge que
representen les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona sobre el pressupost total
del Teatre Tantarantana, la sol.licitud ha de ser desestimada, de conformitat amb el
que estableixen els articles 2iL8 de la LTAIPBG, atenent a que l'lnstitut Municipal de
Cultura de Barcelona no disposa d'informació fefaent respecte al percentatge de les
aportacions en relació al pressupost de l'entitat Teatre Tantarantana; i pels mateixos
arguments esgrimits en .l'apartat V, que per economia processal es donen per
reproduits.

En relació

Vlll.- De les garanties d'accés a la informació pública
A tenor de lo establert en l'article 38 i següents de la Llei I9/2OL4 i l'article 5.5 de la
lnstrucció "les resolucions expresses o presumptes que resolen les peticions d'accés
3

@árü:?xlïrt"
lnstitut

de Cultura'

Palau de la Vineina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèíon 933 161 000www.bcn.cat/barcelonacultura

poden ser objecte de recurs potestotiu de reposició dovant ltòrgon que la dictoda, en el
termini d'un mes'a comptar des del dia següent a lo recepcio de la seva notificació o es
,pot interposar reÇ'urs ' contenciós administrotiu dovant el lutiat contenciós
Administrotiu de Barcelono, en eltermini de dos mesós comptots des de l'endemà de lo
corresponent notificaciió. No. obsiant, contro la desestimació expressor o tàcito det
recurs de reposició, o bé directament contra la resolució, es pot interposar reclamació
davont la Coimissió de Garantia det Dret d'Acces o la tnformació Pública, en els termes
de l'àr'ticle42 de

ta

Ltei

79/2074".

PROPOSTA DE RESOLUCIó

-

En

virtut dels Antecedents i Fonaments Jurídics descrits procedeix:

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT la sol.licitud d'accés a la informació pública
, en virtut del que disposa l'article 34.2 de la
formulada pel
LTAIPBG, en el sentit de:
Estimar íntegrament lp.ç sol.licituds que fan referència a la Fundació Teatre
Lliure en el sentit de que la informació sol.licitada serà lliurada en .format
electrònic i en elterminique preveu lf article 36.1de la LTAIPBG.

L'Ajuntament:de Barcelona, per mitjà de l'lnstitut de Cultura de Barcelona i d'acord
amb les dades que figuren eri la comptabilitat d'aquesta entitat, ha efectuat lés
aportacions següents a favor de la Fundació Teatre Lliure, amb CIF G58658931.:
Aportacions corrents:

Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Any 2016
Any 2017

2.287.t95,OO

28,60%

2.62i.28LO0

30%

2.732.372,OO

3L,700/o

2.755.416,67

29,90%

2.773.632,OO

32,600/o

2.690.423,OO

37,3O%

3.r73.6L6,8L

42,80%
4\,5O%
45,99%

3,223.617,OO

3.593.767,21
3.386.076,31
3.351.499,58

J

37,770/o

39J0%
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Aportacions de capital (inversions):
Aportació capital
Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Any 2015
Any 2017
Total

500.000,00
400.000,00
650.L98,00
0,00
82.000,00
275.002,70
0,00
82.000,00
82.000,00
250.233,40
152.000,00
2.473.434,L0

Estimar parcialment la sol.licitud relativa a la Fundació Sala Beckett en el sentit
de:

o

Lliurar la informació relativa

a les aportacions de l'Ajuntament

de
Barcelona a la Sala Beckett del 2007 al 20L7, segregades per cada any,
de conformitat amb el que disposa l'article 36.1- de la LTAIPBG.

L'Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l'lnstitut de Cultura de Barcelona i d'ac,ord
amb les dades que figuren en la comptabilitat d'aquesta entitat, ha efectuat les
aportacions següents a favor de la Fundació Sala Beckett Obrador, amb CIF
G63410591:
Aportació

corrent

Aportació de capital

Any 2007

12.000,00

0,00

Any 2008

20.000,00

0,00

Any 2009

40.000,00

0,00

Any 2010

44.000,00

L19.561,76

Any 2011

44.000,00

0,00

Any 20L2

-77.780,88

337.553,00

Any 2013

-2t7.200,00

1.620.000,00

Any 2014

107.800,00

-1.Lol.488,74

Any 2015

107.800,00

0,00

Any 2016

700.000,00

280.000,00

Any 2Ot7

511.000,00

0,00

Total

1.351.519,12

L.255.626,02
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o

Desestimar l'accés a la informació relativa al percentatge que
representen les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona sobre el
pressupost total de la Sala Beckett, en virtut del que estableixen els
articles 2i78 de la LTAIPBG, atès a la inexistència de la informació que
es sol.licita

Estimar parcialment la sol.licitud que fa refer'ència al Teatre Tantarantana en el
sentit de:

o

Lliurar la informació relativa

a les aportacions de l'Ajuntament

de
per
cada
segregades
Barcelona al Teatre Tantarantana del 2OO7 al2017,
any, de conformitat amb el que disposa l'article 36.1 de la LTAIPBG.

L'Ajuntament de Barcelòna, per mitjà de l'lnstitut de Cultura de Barceloha i d'acord
amb les dades Que figuren en la comptabilitat d'aquesta entitat, ha efectuat les
aportácions següents a favor de la Tantarantana Teatre, SL, amb CIF 860758109:.

Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015

Any 2015
Anv 2Ot7

o

.

62.L24,OO

63.048,00
64.624,OO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

65.035,00
68.000,00
60.016,00
59.513,00
56.676,00

7.270,62

57.703,LO

0,00

56.820,00

0,00

1.65.353,00

19.002,44

Desestimar l'accés a la informació relativa al percentatge que
representen les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona sobre el
p.ressupost total del Teatre Tantarantana, en virtut del que estableixen
els articles 2i LB de la LTAIPBG, atès a la inexistència de la informació
que es sol.licita.
6
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SEGON.-.NOTIFICAR la present resolució

s,

Barcelona, 2 de novembre de 2018

Sec

delegada
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Núm. d'expedient: DA-2018 -0164
Sol:licitant:

neSOlUCló de la Gerent de Drets de Ciutadania, Cultura,.Participació i Tran'sparència,
,a
1'empara dò l'article 34.4 de la Llei Ig/20L4, del 29 de desembie, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

a la petició d'accés a la informació pública sol'licitada pel

Vist I'informe de la Secretària delegada de I'ICUB de data 2 de novembre de 20L8, i en
ús de les facultats atorgades per l'article 32.b) de la Llei Lg/2O1,4, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació'pública ibon govern, ien virtut del que disposa
l'article 3.3 in fine de la lnstrucció relativa al Dret d'Accés a la lnformació Pública de
l'Ajuntament de Barcelona i el Decret d'Alcaldia de 23 de setembre de 2015, adopta el
següent:

tA

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT

A'^ïrïL:if:l*.liï.Esparch

la sol.licitud d'accés a la

infor,mació pública
s, en virtut del que disposa tlarticre 34.2 de ta

Estimar íntegrament les sol.licituds que fan referència a la Fundació Teatre
Lliure en el sentit de que la informació sol.licitada serà lliurada en format
electrònic i 'en el ,termini que preveu l'article 36.L de la LTAIPBG, i {ue a
continuació es transcriu:

L'Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l'lnstitut de Cultura de Barcelona i d'acord
amb les dades que figuren en la comptabilitat d'aquesta entitat, ha efectuat les
aportacions següents a favor de la Fundació Teatre Lliure, amb CIF G58658931:
Aportacions corrents:

Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any
Any
Any
Any

2013

2014

2015
2016
Any2O17

2.287.r95,OO

28,600/o

2,627.281,OO
2.732.372,OO

30%
31,70%

2.755.4t6,67

29,900/o

2.773.632,OO

32,600/o

2.690.423,OO

37,30%

3.173.616,81
3.223.6t7,OO
3.593.767,2L

42,gOo/o

41,F0%
45,99%

31386.076,31

37,77%

3.351.499,58

39,500/o
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Aportacions de capital (inversions)

rtació capital
Any 2007
Anv 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Any 2015

500.000,00
400.000,00
650.198,00
0,00
82.000,00
275.0O2,70

0,00
82.000,00
82.000,00
250.233,40
L52.000,00

AnV 2OL7

2.473.434,tO

Total

Estimar parcialment la sol.licitud relativa a la Fundació Sala Beckett en el sentit
de:

h

o

a les aportacions de l'Ajuntament de
del
2007 al2Ot7, segregades per cada any,
la
Beckett
Barcelona a Sala
de conformitat amb el que disposa l'article 36.1 de la LTAIPBG, i que a
continuació es transcriu :
Lliurar la informació relativa

L'Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l'lnstitut de Cultura de Barcelona i d'acord
amb les dades que figuren en la comptabilitat d'aquesta entitat, ha efectuat les
aportacions següents a favor de la Fundació Sala Beckett Obrador, amb CIF
G63410591_:

Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Any 2016
Any 2Ot7
Total

corrent

12.000,00
20.000,00
40.000,00
44.000,00
44.000,00
-t7.780,88
-2L7.200,00

Aportació de
ca ital
0,00
0,00
0,00
\79.561,76
0,00
337.553,00
1.620.000,00

107.800,00

-1.101..488,74

1_07.800,00

0,00
280.000,00
0,00
t.255.626,02

Aportació

700.000,00
511,000,00

1.351.619,12
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Desestimar' l'accés a la informació relativa al percentatge que
representen les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona-sobre el
pressupost total de la Sala Beckett, en virtut del que estableixen els
articles 2i LB de la LTAIPBG, atès a la inexistència de la informació que
es sol.licita

Estimar parcialment la sol'licitud que fa referència al Teatre Tantarantana en el
sentit de:

Lliurar la informació relativa

a les aportacions de l'Ajuntament

de

Barcelona al Teatre Tantarantana del 2O,07 al2O!7, segregades per cada
any, de conformitat amb el que disposa l'article 36.1 de la LTAIPBG, i
que a continuació es transcriu:

L'Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l'lnstitut de Cultura de Barcelona i d'acord
amb les dades que figuren en la comptabilitat d'aquesta entitat, ha efectuat les
aportacions següents a favbr de la Tantarantana Teatre, SL, amb CIF 860758109:

Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Any 2015
Any2OtT

(/

o

62.I24,OO

63.048,00
64.624,OO

65.035,00
68.000,00
60.016,00
59.5L3,00
56.676,00
57.703,rO
56.820,00
165.353,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.270,62
0,00
0,00
L9.OO2,44

Desestimar l'accés a la informació relativa al percentatge que
representen les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona sobre el
pressupost total del Teatre Tantarantana, en virtut del que estableixen
els articles 2 i L8 de la LTAIPBG, atès a la inexistència de la informació
que es sol.licita.
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, SEGON.-

NOTIFICAR la present rqsolució

Barcelona, 2 de novembre de 2018

tl

Signat

Marta Clari Padròs
Gerent de Drets de Ciutadania, Cultura,
Participació i Transparència
r

