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RESOLUCIÓ SOL- LICITUD DRET D' ACCÉS NÚM EXPEDIENT DA- 2019- 0354

Vista la sol- licitud de 09 de setembre de 2019, presentada per en, amb NIF

, en la que requereix

"accés a una relació de contractes de qualsevol tipus adjudicats a les empreses del segiient

llistat [31 empreses] per part de l' Ajuntament de Barcelona qualsevol de les seves empreses o

organismes públics, durant el període 2009 2019.

De cada contracte se sol- licita: Nom de l' empresa adjudicataria, data de ladjudicació, conceptedel contracte, tipologia del contracte (menor, obert, directe...) import del mateix."

Informem que no es disposa de la totalitat de les dades que han de conformar aquesta relació

de contractes de l' Ajuntament qualsevol de les seves empreses organismes públics, donat

que la contractació de l' Ajuntament está mecanitzada des de 2010, mentre que la de les

empreses altres organismes s' ha anat mecanitzant progressivament amb el resultat que, a dia

d' avui, encara hi ha organismes en procés d' integració a l' eina informática SAP Contractes.

La llei catalana 19/ 2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació hon

govern, estableix a l' article 29. 1. b) que no són admeses a trámit les sol: licituds d' accés a la

informació pública si per obtenir la informació que es sol- licita és necessária una acció

complexa d' elaboració o reelaboració en el mateix sentit es pronuncia la Llei estatal 19/ 2013

de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública bon govern, a l' article

18. 1. c).

Segons la interpretació del Consell de Transparencia Bon Govern en diverses resolucions, així

com el document del Criteri Interpretatiu Cl/ 007/ 2015, de 12 de novembre de 2015, cal

considerar com acció complexa d' elaboració o reelaboració de la informació quan a) aquesta

s' hagi l' elaborar expressament fent ús de diverses fonts d' informació o b) quan no es disposi

dels mitjans técnics que siguin necessaris per extreure explotar la informació concreta que se

solicita.

En el cas de la sol- licitud DA- 2019- 0354 formulada pel Sr, Payas, concorren els dos suposits

previstos al criteri interpretatiu de l' art. 18. 1. c) de la Llei estatal 19/ 2013 de 9 de desembre.

Pel que fa a la contractació de l' Ajuntament de Barcelona de l' any 2009, aquesta es troba fora

de l' eina informatica SAP Contractes i, per tant, d' impossible extracció i explotació de forma

fefaent doncs caldria recuperar dades históriques situades en diferents entorns informátics.

Pel que fa a la contractació de les empreses organismes públics, no existeix una base de

dades centralitrada de les dades historiques, sent necessaria la recerca en diferents entorns

informátics, tampoc la totalitat del sector públic municipal té integrat el procediment de

contractació en l' eina SAP Contractació, fet que no permet garantir la qualitat de la informació

relativa a 10 anys enrere.

Vis el que s' ha exposat anteriorment

RESOLC

Admetre parcialment a tramit la sol: licitud d' accés a la informació relativa a la relació dels

contractes realitzats per l' Ajuntament amb les 31 empreses del llistat inclós a l' escrit de
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sol- licitud, oferint en format Excel el resultat de la recerca a l' eina informática SAP Contractes

pels anys 2010 2019

Inadmetre parcialment a trámit, d' acord amb l' art. 18. 1. c) de la Llei 19/ 2013 de 9 de

desembre de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, la sol- licitud d' accés a

la informació relativa a la relació dels contractes realitzats per l' Ajuntament per a l' any 2009,

així com la relació de contractes de les empreses organismes públics durant el període 2009 a

2019

Barcelona, a 2 de 2019

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu davant l' órgan que l' ha
dictada, en el termini 'un mes a comptar des del dia segient a la recepció d' aquesta notificació, o es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos
comptats des de rendemá de la present notificació.

Contra la resolució expressa del recurs potestatiu es podrá interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l' endemá de la seva notificació.
Contra la desestimació tácita del recurs potestatiu, que s' entendrá produida un cop transcorregut un mes des del dia
seglient al de la seva interposició sense que s' hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del dia
segilent al que s' hagi produit la desestimació tácita.

No obstant, contra la desestimació expressa o tácita del recurs, o bé directament contra aquesta resolució, es pot
interposar reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d' Accés a la Informació Pública, en els termes de l' article
42 de la Llei 19/ 2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública bon govern o qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.


