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Núm. d' expedient: DA- 2020- 0101

Sol- licitant:

Assumpte: Resolució de la sol- licitud d' accés a la informació pública efectuada pel Sr.

, en representació de la Societat General d' Aigúes de

Barcelona, S. A., a /empara de article 34. 4 de la Llei 19/ 2014, del 29 de desembre, de

transparencia, accés a la informació pública bon govern.

ANTECEDENTES DE FET

En data 7 de marc de 2020, el Sr., en representació de la

Societat Aigies de Barcelona, S. A., va efectuar sol- licitud d' accés a la informació pública

a l Ajuntament de Barcelona.

Concretament la citada Societat sol- licitava la seguient informació:

"Que a la vista de Vanterior, per mitjá del present escrit se sol- licita tenir accés

íntegre obtenir cópia de tots els expedients relatius a les diferents subvencions

atorgades per l' Ajuntament de Barcelona a VAssociació Catalana d' Enginyeria Sense

Fronteres (ESF) des del 2015.

Així mateix, per la seva relació, també se sol- licita tenir accés integre obtenir cópia de

tots els expedients relatius a les diferents subvencions atorgades o aportacions

realitzades per l' Ajuntament de Barcelona des del 2015 a:

Aigua és vida;

Ecologistes en acció;

Alianca contra la Pobresa Energética (APE);

Associació de Municipis Entitats per VAigua Pública (AMAP);

Federació d' Associacions de Veines Veins de Barcelona (FAVE);

Fundació Carles Pi Sunyer;

Justicia Pau de Barcelona;

EKONA SCCL;

Observatori de Drets Socials Culturals (DESC); i

A qualsevol altra subvenció atorgada per VAjuntament que directa o indirectament

tingui relació amb la gestió de l' aigua."

lI.- La sol- licitud fou derivada Departament de Transparencia, que és el responsable de

la seva tramitació.
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lll.- Essent que la sol- licitud d' accés a la informació pública feia referencia a la temática

de subvencions el Departament de Transparéncia va remetre la sol- licitud a l' Oficina de

Subvencions a fi efecte de que informés en relació a les subvencions atorgades a les

diferents entitats enumerades.

IV.- Oficina de subvencions va comunicar al Departament de Transparéncia que per tal

de poder localitzar informació respecte una entitat es necessita el corresponent CIF,

essent que en la instancia presentada no constava el CIF de cap entitat.

Malgrat que no constaven els corresponents CIF Oficina de Subvencions va poder

localitzar- los respecte d' algunes de les entitats va remetre al Departament de

Transparencia en format Excel les diferents subvencions atorgades a les segiients

entitats:

Associació Catalana d' Enginyeria Sense Fronteres

Alianga contra la Pobresa Energética (APE);

Associació de Municipis Entitats per l' Aigua Pública (AMAP);

Federació d' Associacions de Veines Veins de Barcelona (FAVB);

Fundació Carles Pi Sunyer;

Justícia i Pau de Barcelona;

EKONA SCCL;

Observatori de Drets Socials Culturals (DESC);

Així mateix en relació a les entitats Aigua és vida Ecologistes en acció no ha estat

possible localitzar la informació atés a que no ha estat possible localitzar el seu número

CIF.

Per últim, en relació a la sol- licitud de qualsevol altra subvenció atorgada per

l' Ajuntament que directa o indirectament tingui relació amb la gestió de l' aigua en el

període comprés no ha estat possible extreure la informació degut a lambigúitat falta

de concreció del concepte.

V.- En data 17 de juny de 2020 el Departament de Transparéncia va remetre escrit a la

persona sol- licitant, requerint- la en el sentit de que era necessari el número de CIF de

cada una de les entitats per tal de poder efectuar la cerca de les subvencions atorgades,

essent que respecte les entitats Aigua és vida Ecologistes en Acció no s' havia pogut

esbrinar el CIF, per tan no es podia efectuar la corresponent cerca de les subvencions

atorgades.

Es requeria mitjancant el citat escrit a la persona sol- licitant a fi efecte de que fes arribar

a aquesta administració el número CIF corresponent per poder efectuar les
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corresponents cerques, de conformitat amb alló que disposa Varticle 28. 1 de la Llei

19/ 2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública bon

govern.

VI.- En data 21 de juliol de 2020 la sol- licitant va remetre escrit al Departament de

Transparencia en el sentit de que en la instancia original ja constava clarament a quina

informació es volia tenir accés, que per tan no era necessari facilitar el número CIF.

VIL.- En virtut del que disposa la disposició addicional tercera quarta de Reial Decret

463/ 2020, de 14 de marc, pel qual es decretava l' estat d' alarma per la gestió de la

situació de crisi sanitaria ocasionada pel COVID- 19, els terminis per a resoldre la

sol- licitud van quedar suspesos, essent que el comput dels terminis es va reprendre el

dia 2 de juny de 2020, d' acord amb el que estableix la disposició desena de la Resolució

de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s' ordena la publicació de

l' autorització de la prorroga de l' estat d' alarma.

FONAMENTS JURÍDICS

Tal i com disposa la Llei 19/ 2014, de 29 de desembre, de Transparéncia, 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

també aquella que té en el seu poder com a conseqiléncia de la seva activitat o de

'exercici de les seves funcions.

ll.- 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, en

endavant la Instrucció, a fi de fer efectives les previsions legals establertes per la Llei de

Transparencia a l' Ajuntament de Barcelona.

lll.- Tal i com disposa l' article 3. 1 de la Instrucció lorgan competent per resoldre la

sol- licitud d' accés que ens ocupa és la persona titular de la Gerencia d' Area d' Agenda

2030. Transició Digital Esports, essent que per Decret d' Alcaldia de 13 de juliol de 2020

les facultats seran delegades al Gerent d' Area de drets socials, Justícia Global,

Feminismes LGTBI.

IV.- En relació a la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa a les subvencions

atorgades a les entitats:

Associació Catalana d' Enginyeria Sense Fronteres

Alianca contra la Pobresa Energética (APE)

Associació de Municipis Entitats per Aigua Pública (AMAP)



Departbapart améntieptrensiarencia

Ajuntament GárencitiAbéreto Dosentia aa30 Digitaiésports

de Barcelona Placdisital Mipett?- 4

Placa Sant Jaume, 1, pl. 3, 08009502 8ancelona

Federació d' Associacions de Veines Veins de Barcelona (FAVE)

Fundació Carles Pi i Sunyer

Justícia Pau de Barcelona

EKONA SCCL

Observatori de Drets Socials Culturals (DESC)

S' interessa la seva estimació, essent que la informació sol- licitada sera lliurada en format

electrónic en el termini que preveu l' article 36. 1 de la LTAIPBG.

V.- En relació a la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa a la cópia de tots els

expedients de cada una de les subvencions atorgades a les 8 entitats enumerades en

Vapartat anterior la sol- licitud s' ha d' inadmetre, de conformitat amb alló que disposa

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 vuit entitats enumerades en l' apartat anterior són un

total de vuitanta vuit. D' aquests vuitanta vuit expedients de subvencions alguns estan

digitalitzats altres no.

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 tractar la informació (revisar- la eliminar les dades personals

o de no d' interes pel sol- licitant). La carrega de treball és considerable.

Quan els expedients no estan totalment digitalitzats, cal primerament, digitalitzar- los.

La digitalització es fa amb recursos propis de l' administració, o per encárrec a una

copisteria externa quan no es disposa dels recursos materials per fer- ho.

L' admissió a tramit de la sol- licitud de dret d' accés als 88 expedients, comportaria la

necessitat de tenir una persona amb dedicació exclusiva a temps complert, durant

varies setmanes.

Si a més tenim en compte que ens trobem immersos en una pandemia que obliga a gran

part del personal de l administració a teletreballar la tasca exigida per poder donar accés

a tots aquests vuitanta vuit expedients encara és molt superior.

En un altra moment s' hagués pogut optar per la opció de fer vista dels expedients, que

hagués sigut una mica menys costós per l' administració, peró en el moment actual es

desaconsella totalment aquesta opció per raons sanitaries, atés que suposaria corre un

risc innecessari.
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Per tan no es pot atorgar l' accés a aquesta part de la informació perque seria d' aplicació

la causa d' inadmissió prevista en l' article 29. 1. b) de la LTAIPBG, atés que es tractaria

d' una tasca complexa d' elaboració.

article 29. 1. b) de la LTAIBG disposa que:

29. 1 Són inadmeses a tramit les sol- licituds d' accés a la informació pública en els

suposits segiients:

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 audiencia previa 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 qué disposa,

perque ILTAIPBG supera desborda l' ambit d' accés restringit per la legislació de

procediment administratiu als documents preexistents integrants dels expedients

administratius, tot ampliant- lo al concepte d' informació pública, que comprén els

documents pero també les dades que són en poder de Il' Administració.

D' acord amb aixo, 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 Administració que elabori expressament informació

per atendre' l, especialment si la informació demanada conté elements valoratius o

interpretatius.

En consegiiéncia, el que pot ser motiu d' inadmissió no és la necessitat d' elaboració o

reelaboració que requereixi a Administració facilitar la informació sol- licitada, sinó el

fet que aquesta tasca sigui complexa.

El concepte que esdevé, doncs, determinant per poder allegar la concurréncia

d' aquesta causa d' inadmissió és el de la complexitat (en l' elaboració o reelaboració de

la informació sol- licitada).
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V.- En relació a la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa a les subvencions

atorgades a les entitats Aigua és vida Ecologistes en acció la sol- licitud d' accés ha de

ser desestimada, atenent a que només amb el nom de lentitat no sempre és possible

trobar en les bases de dades existents les subvencions atorgades.

En el cas d' aquestes dues entitats Ajuntament només amb el nom no va localitzar cap

informació, essent que es va intentar trobar el número CIF per altres mitjans, com per

exemple cerques al Google.

En el cas de les altres vuit entitats si que es va poder esbrinar el número CIF, pero en el

cas d' aquestes dues no fou possible.

L' Ajuntament, tal i com s' ha exposat, va requerir a la sol- licitant a fi efecte de que

completés la informació a la qual volia tenir accés, en el sentit de completar les dues

entitats referides amb el seu corresponent número de CIF.

La part sol- licitant no ha aportat els corresponents números CIF per tant no s' ha pogut

efectuar la cerca,ien consegtientment no s' ha pogut trobar la informació.

VI.- En relació a la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa a qualsevol altra

subvenció atorgada per l' Ajuntament de Barcelona que directa o indirectament tingui

relació amb la gestió de l' aigua, procedeix la desestimació de la sol- licitud, de

conformitat amb el que estableixen els articles 2 18 de la LTAIBPG, atés a que la

informació que es sol: licita és inexistent.

L' article 2. b) de la LTAIPBG disposa que:

b) Informació pública: la informació elaborada per VAdministració la que

aquesta té en el seu poder com a consegiiéncia de la seva activitat o de l' exercici de les

seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d' acord amb el

que estableix aqueta llei.

V' article 18. 1 de la LTAIPBG disposa que:

Les persones tenen el dret d' accedir a la informació pública, a que fa referencia

Varticle 2. b), a títol individual o en nom representació de qualsevol persona jurídica

legalment constituida.

No és possible localitzar a les bases de dades de l' Ajuntament la informació relativa a

qualsevol altra subvenció atorgada que directa o indirectament tingui relació amb la

gestió de laigua.
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Si la informació sol- licitada no existeix, no pot ser objecte del dret d' accés a la informació

pública, els articles 2 18 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 Administració, i

no es pot pretendre que amb el dret d' accés es pugui obligar a les Administracions

públiques a elaborar documents inexistents.

En aquest sentit la Resolució de la GAIP 234/ 2017, de 12 de juliol que estableix que:

"Si aquesta informació no existeix, no pot ser objecte d' accés a la informació

pública, ja que com estableixen els articles 2 18 LTAIPBG, aquest dret només est pot

exercir en relació a la informació que sigui a mans de YAdministració."

En tot cas en la pagina web de transparéncia de l' Ajuntament de Barcelona hi consten

totes les subvencions que s' atorguen, per tan també la ciutadania pot fer les seves

cerques.

VII.- De les garanties d' accés a la informació pública.

A tenor de lo establert en l' article 38 segúents de la Llei 19/ 2014 i l' article 5. 5 de la

Instrucció "les resolucions expresses o presumptes que resolen les peticions d' accés

poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant organ que la dictada, en el

termini d' un mes a comptar des del dia segúent a la recepció de la seva notificació o es

pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu

de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l' endema de la corresponent

notificació. No obstant, contra la desestimació expressa o tacita del recurs de reposició,

o bé directament contra la 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.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

En virtut dels Antecedents Fonaments Jurídics descrits procedeix:

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT la sol- licitud d' accés a la informació pública

formulada per la Societat General d' Aigúues de Barcelona, S. A., en virtut del que disposa

article 34. 2 de la LTAIPBG, en el sentit de:

Estimar la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa a les subvencions

atorgades a les entitats: Associació Catalana d' Enginyeria Sense Fronteres,

Alianca contra la Pobresa Energética (APE), Associació de Municipis Entitats per

VAigua Pública (AMAP), Federació d' Associacions de Veines Veins de Barcelona
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(FAVB), Fundació Carles Pi Sunyer, Justícia Pau de Barcelona, EKONA SCCL i

Observatori de Drets Socials Culturals (DESC), essent que la informació

sol- licitada sera lliurada en format electronic en el termini que preveu l' article 36. 1

de la LTAIPBG.

Inadmetre la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa a la copia de tots

els expedients de cada una de les subvencions atorgades a les 8 entitats

enumerades en l' apartat anterior, en virtut del que disposa l' article 29. 1. b) de la

LTAIPBG, consistent en que són inadmeses a trámit les sol- licituds d' accés a la

informació pública si per obtenir la informació cal una tasca complexa

d' elaboració o reelaboració.

Desestimar la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa a les subvencions

atorgades a les entitats Aigua és vida Ecologistes en acció, atenent a que només

amb el nom de l' entitat no és possible trobar en les bases de dades existents les

subvencions atorgades.

Desestimar la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa a qualsevol altra

subvenció atorgada per l' Ajuntament de Barcelona que directa o indirectament

tingui relació amb la gestió de l' aigua, de conformitat amb el que estableixen els

articles 2 18 de la LTAIBPG, atés a que la informació que es sol- licita és

inexistent.

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al Sr., en

representació de la Societat General d' Aigúies de Barcelona, S. A.

Barcelona, a 27 de juliol de 2020

Roser Vaqué Pons

Técnica Superior en Dret

Ajuntament de Barcelona
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RESOLUCIÓ

En ús de les facultats delegades per Decret d' Alcaldia de 13 de juliol de 2020, dono la

meva conformitat a la precedent proposta, que converteixo en RESOLUCIÓ.

EL Gerent d' Area de drets socials, Justícia Global, Feminismes LGTBI.

Ricard Fernandez

DNIes3076381

(AUT)
2020.07.28 13: 59: 23

+02' 00'

Ricard Fernández Ontiveros


