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Sol- licitant:

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

, a l' empara de l' article 34. 4 de la Llei 19/ 2014, de 29 de

desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern.

ANTECEDENTS DE FET

l.- En data 7 d' octubre de 2020, el Sr. va efectuar sol- licitud

d' accés a la informació pública a l' Ajuntament de Barcelona.

Concretament el Sr. sol- licitava la seguúent informació:

"1) Desglose de los gastos con facturas incluidas de las aportaciones de dinero

público entregadas por este Ayuntamiento al grupo municipal CIU en el segundo

semestre de 2018 y el 2019.

2) Desglose de los gastos con facturas incluidas de las aportaciones de dinero

público entregadas por este Ayuntamiento al grupo municipal PP en el segundo

semestre de 2018 y el 2019.

3) Desglose de los gastos con facturas incluidas de las aportaciones de dinero

público entregadas por este Ayuntamiento al grupo municipal PSC en el

segundo semestre de 2018 y el 2019.

4) Desglose de los gastos con facturas incluidas de las aportaciones de dinero

público entregadas por este Ayuntamiento al grupo municipal ERC en el

segundo semestre de 2018 y el 2019.

5) Desglose de los gastos con facturas incluidas de las aportaciones de dinero

público entregadas por este Ayuntamiento al grupo municipal Ciudadanos en el

segundo semestre de 2018 y el 2019.

6) Desglose de los gastos con facturas incluidas de las aportaciones de dinero

público entregadas por este Ayuntamiento al grupo municipal Barcelona en

Comú en el segundo semestre de 2018 y el 2019.

7) Desglose de los gastos con facturas incluidas de las aportaciones de dinero

público entregadas por este Ayuntamiento al grupo municipal CUP- Capgirem

Barcelona en el segundo semestre de 2018 y el 2019.

8) Desglose de los gastos con facturas incluidas de las aportaciones de dinero

público entregadas por este Ayuntamiento al grupo municipal Barcelona pel

Canvíi en el año 2019."
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I[.- La sol- licitud va ser derivada al Departament de Transparéncia de la Geréncia d' Area

d' Agenda 2030, Transició Digital Esports, que és la unitat responsable de la seva

tramitació.

lll.- El Departament de Transparéncia va remetre la sol- licitud als diferents grups

municipals a la persona que fou coordinadora del grup municipal CUP- Capgirem

Barcelona en el mandat 2015- 2019, a fi efecte de que lliuressin la informació

necessária per donar resposta a la mateixa.

IV. actual grup municipal de Junts per Catalunya en data 12 de novembre de 2020 va

remetre un escrit al Departament de Transparéncia amb uns fulls adjunts on hi consta

una relació de les factures corresponents a les despeses realitzades per l' antic grup

municipal de CIU, posteriorment anomenat Grup Municipal Demócrata, amb cárrec a

les subvencions rebudes durant el període requerit. També s' adjunten dos certificats

de la Federació Convergéncia Unió conforme ha rebut del grup municipal de CIU la

quantitat de 122. 500 en el període compres entre |'1 de juliol al 31 de desembre de

2018i la quantitat de 115. 000 en el període compres entre |'1 de generi el 30 de juny

de 2019.

Així mateix el grup municipal de Junts per Catalunya assenyala que no s' aporten copies

de les factures esmentades atesa la impossibilitat d' accedir a les mateixes, essent que

en el moment actual es troben a mans de l' administrador concursal; entenem que es

refereixen al de CDC.

V. El grup municipal del PP en data 11 de novembre de 2020 va remetre al

Departament de Transparéncia el desglossament de les despeses corresponents a l' any

2018 ia l' any 2019, sense fer aportació de les factures.

VI. El grup municipal del PSC en data 12 de novembre de 2020 va remetre un escrit al

Departament de Transparencia adjuntant al mateix, entre altres, el desglossament de

les despeses corresponents a l' any 2018 juntament amb el conveni de col: laboració

entre el grup municipal del PSC i la Candidatura de Progrés de l' any 2018, el

desglossament de les despeses corresponents al primer semestre de l' any 2019

juntament amb el conveni de collaboració entre el grup municipal del PSC i la

Candidatura de Progrés de l' any 2019 corresponent el desglossament de les despeses

corresponents al segon semestre de l' any 2019 juntament amb el conveni de

col- laboració entre el grup municipal del PSC la Candidatura de Progrés de l' any 2019
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VII. El grup municipal d' ERC en data 12 de novembre de 2020 va remetre dos escrits al

Departament de Transparéncia, el primer d' ells relatiu al segon semestre del 2018 i al

primer semestre del 2019 (mandat anterior), en aquest escrit s' aporta amb un

document adjunt el desglossament de les despeses en quan a les factures

justificatives s' ofereix vista de les mateixes al sol- licitant, concertant la visita amb

antelació sempre que les restriccions derivades de la crisi sanitaria provocada per la

COVID 19 ho permetin.

El segon escrit, relatiu al segon semestre del 2019 (mandat actual), posa de manifest

que el grup municipal d' ERC, en compliment de l' acord aprovat en sessió plenaria de

29 de marc de 2019, relatiu a les aportacions econóomiques als grups municipals,

d' aplicació des del mandat corporatiu 2019- 2023, va entregar la justificació de les

assignacions percebudes durant el segon semestre del 2019 incloent les factures i

altres justificants a la Geréncia de Recursos, essent que demana que l' Ajuntament de

Barcelona doni resposta directament a la sol- licitud atenent a que la informació

sol- licitada ja obra en el seu poder.

VIIL.- El grup municipal Ciutadans en data 12 de novembre de 2020 va remetre un

correu electrónic al Departament de Transparencia adjuntant el desglossament de les

despeses, les factures, corresponents als anys 2017, 2018 2019.

IX.- El grup municipal Barcelona en Comú en data 13 de novembre de 2020 va remetre

un escrit al Departament de Transparencia on, entre altres extrems, manifesten haver

transferit els imports de les aportacions rebudes pel grup municipal els anys 2018i

2019 als partits polítics Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya Podem.

Així mateix també aporten acord económic entre el grup municipal de Barcelona en

Comú el partit polític Barcelona en comú relatiu al segon semestre de l' any 2015,

juntament amb un certificat de Barcelona en Comú pel mateix període.

X.- La persona que fou coordinadora del grup municipal CUP- Capgirem Barcelona en el

mandat 2015- 2019, en data 2 de novembre, va comunicar al Departament de

Transparencia que el dia 20 d' octubre va contactar amb el sol- licitant i li va lliurar

directament la informació requerida, essent que en data 2 de novembre el sol- licitant

va enviar un correu electronic al citat representant mostrant la seva conformitat amb

la informació rebuda.
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XI.- El grup municipal Barcelona pel canvi en data 11 de novembre de 2020 va

comunicar al Departament de Transparencia que no tenien cap despesa ni factura i

informant que totes les subvencions rebudes es transfereixen al partit.

Així mateix aporten el conveni de col- laboració entre el Grup Municipal Barcelona pel

Canvi el partit Barcelona pel canvi corresponent al segon semestre de l' any 2019.

XI[.- Atés que el contingut de la resposta lliurada pels grups municipals de CIU PP, no

dóna compliment en la seva totalitat a la sol- licitud presentada, d' acord amb alló que

estableix l' article 34. 4 de la Llei 19/ 2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a

la informació públicaibon govern, en el sentit de motivar les consideracions sobre les

que es basa la part no atesa, el present informe incorpora les consideracions que

motiven els termes de la resposta.

FONAMENTS JURÍDICS

1. Marc jurídic del dret d' accés a l' Ajuntament de Barcelona

l.- Tal i com disposa la Llei 19/ 2014, de 29 de desembre, de Transparéncia, Accés a la

Informació Pública 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 consegiiéncia de la seva

activitat o de l' exercici de les seves funcions.

ll.- 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, i

modificada el 17 d' octubre de 2019, 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. 3 de la Instrucció l' organ 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.

2. Marc normatiu naturalesa jurídica de les aportacions als grups polítics per part

dels ens locals i la seva aplicació al cas que ens ocupa.

Les aportacions económiques als grups polítics es troba escassament regulada al

nostre ordenament jurídic.
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article 73. 3. de la Llei 7/ 1985, de 2 d' abril, Reguladora de las Bases de Régim Local

(en endavant LBRL) disposa el segúent:

"El Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma,

podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un

componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del número

de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan

con carácter general en la Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y sin que

puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio

de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de

carácter patrimonial. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de

la dotación a que se refiere el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Pleno de

la Corporación siempre que éste lo pida".

L' article 50. 8, del Text Refós de la Llei Municipalide Régim Local de Catalunya, aprovat

pel Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28 d' abril (TRMRLC) preveu que "El municipi, d' acord

amb el Reglament organic i en la mesura de les seves possibilitats, ha de posar a

disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar a terme llurs tasques"

La naturalesa jurídica de les aportacions económiques a les que fa referencia la

normativa transcrita no és una qiestió resolta al nostre ordenament jurídic, sobretot

tenint en compte que l' article 4, apartat d) de la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre,

General de Subvencions, estableix que:

"Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: Las subvenciones a los

grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos

previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las

subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y a los grupos

políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa".

Malgrat el disposat en la normativa de referéncia, el que no és questionable és que les

aportacions als grups polítics són recursos públics amb caracter finalista amb

limitacions legals en quant a la seva aplicació.

ll. En relació al desglossament de les despeses les factures del grup municipal de CIU

i del grup municipal del PP.

En relació a la sol- licitud continguda en el punt 1, és a dir Desglose de los gastos con

facturas incluidas de las aportaciones de dinero público entregadas por este

Ayuntamiento al grupo municipal CIU en el segundo semestre del año 2018 y el año

2019, s' interessa la seva estimació en quan al desglossament de les despeses, essent

que el grup municipal de CIU en data 12 de novembre de 2020 va remetre un escrit al
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Departament de Transparencia amb uns fulls adjunts on hi consta una relació de les

factures corresponents a les despeses realitzades pel grup de CIU amb cárrec a les

subvencions rebudes durant el període requerit.

El citat document sera remés al sol- licitant en format electrónic en el termini que

preveu Varticle 36. 1 de la LTAIPBG.

Cal destacar que en la sol- licitud es demanen les factures, essent que en aquest cas

una part de la despesa esta justificada amb factures una altra part está justificada

amb certificats emesos pel partit polític.

Manifesta el grup municipal que no s' aporten copies de les factures esmentades atesa

la impossibilitat d' accedir a les mateixes, essent que en el moment actual es troben a

mans de l' administrador concursal, s' entén que el del partit Convergencia Democrática

de Catalunya.

En relació a la justificació de la despesa consistent les aportacions del grup municipal

de CIU a la Federació Convergéncia Unió no hi ha factures, perqué en aquest cas la

justificació de la despesa s' ha efectuat mitjangant dos certificats de la Federació

Convergencia Unió conforme ha rebut del grup municipal de CIU la quantitat de

122. 500 en el període compres entre 11 de juliol al 31 de desembre de 2018 la

quantitat de 115. 000 en el període compres entre 11 de gener el 30 de juny de

2019.

Tal i com exposa la resolució de la GAIP 54/ 2020, de 31 de gener en el seu fonament

jurídic segon:

"En el cas de les factures o documentació justificativa de despeses dels partits

polítics, cal tenir en compte que els partits polítics no són subjectes obligats per la llei

en relació amb el dret d' accés a la informació pública regulat a Varticle 18 LTAIPBG,

sinó que solament ho estan pel que fa a les obligacions de publicitat activa (article 3. 4

LTAIPBG), de manera que ni el procediment de sollicitud d' informació regulat a

Particle 18 LTAIPBG, ni el procediment de reclamació davant d' aquesta Comissió

regulat a Varticle 39 LTAIPBG, poden tenir per objecte informació en poder dels

partits polítics, que queda exclosa de Vexercici del dret d' accés tant des del punt de

vista subjectiu (els partits polítics no estan obligats a aportar la informació per satisfer

el dret d' accés), com objectiu (només és informació pública, d' acord amb article 2. b

LTAIPBG, la informació relativa a activitat i Vexercici de funcions dels subjectes

obligats per I' LTAIPBG, els partits polítics no són subjectes obligats per les

disposicions de 1' LTAIPBG en materia del dret d' accés).

Així doncs, el dret d' accés no es pot projectar sobre la documentació en poder

dels partits polítics que justifiqui la despesa realitzada amb caárrec als fons rebuts dels

seus respectius grups (fins tot si fos possible identificar- les), i no és exigible pel seu



Departament de TransparenciaAjuntament

Gerencia d' Areade Barcelona d' Agenda 2030, Transició Digital Esports

C/ Ciutat, 3, planta 3

08002 Barcelona

exercici que els grups municipals els la reclamin per satisfer la sol- licitud d' informació.

El mateix cal dir en relació amb la petició de detall de la despesa en personal dels

partits polítics. En canvi, el dret d' accés es pot projectar sobre les factures que

estiguin_ a mans dels grups, considerant que, als efectes de TLTAIPBG, no es

diferencien de Ajuntament com a subjecte obligat del dret d' accés a la informació

pública i que, en tot cas, el Ple té el poder jurídic de requerir- les, tal i com

s' argumentara en el FJ segiient.

Un altre requisit per a la condició d' informació pública sobre la que es pot

projectar el dret d' accés, és la seva preexisténcia a la sol- licitud, de forma que Varticle

18 LTAIPBG, en relació amb Varticle 2. 5 LTAIPBG, no emparen la pretensió de que

els subjectes obligats hagin de produir o crear documentació nova arran de la

sol- licitud d' informació i només per satisfer- la més enlla de recopilar o sistematitzar

la informació previament existent. Aixo porta a excloure que la sollicitud

d' informació reclamada pugui tenir validament per objecte Vexpedició d' un certificat

o Vemissió de rebuts o altra documentació justificativa de la transferencia rebuda

dels grups abans inexistent, més encara, quan es demana que els emeti un partit

polític, no obligat per TLTAIPBG satisfer el dret d' accés."

En relació a la sol- licitud continguda en el punt 2, és a dir, Desglose de los gastos con

facturas incluidas de las aportaciones de dinero público entregadas por este

Ayuntamiento al grupo municipal PP en el segundo semestre del año 2018 y el año

2019, s' interessa la seva estimació en quan al desglossament de les despeses, essent

que el grup municipal del PP en data 11 de novembre de 2020 va remetre al

Departament de Transparéncia el desglossament de les despeses corresponents a l' any

2018 ia l' any 2019, sense fer aportació de les factures.

El citat document será remés al sol- licitant en format electrónic en el termini que

preveu Varticle 36. 1 de la LTAIPBG.

Així mateix en relació a les factures el grup municipal del PP no les aporta ni efectua

manifestacions al respecte.

En relació a les factures justificatives del grup municipal de CIU del grup

municipal del PP.

En relació a les factures justificatives del grup municipal de CIU i del PP cal fer una

distinció temporal entre dos períodes, l' anterior mandat (segon semestre de l' any

2018 primer semestre de lany 2019) un segon període corresponent a l' actual

mandat (segon semestre de l' any 2019)

A) Període compres entre el segon semestre 2018 primer semestre del 2019

(anterior mandat):
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En relació a la sol- licitud d' informació pública consistent en les factures justificatives

del grup municipal de CIU del PP interessa la seva desestimació en virtut dels articles

2b) 2c) 18 de la LTAIPBG, ates que la informació sol- licitada no obra en poder de

ladministració.

article 2. b) de la LTAIPBG defineix que és informació pública als efectes d' aplicació

d' aquesta norma:

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

aquesta té en el seu poder com a conseqiiéncia de la seva activitat o de lexercici de les

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

el que estableix aquesta llei.

Així mateix, l' 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.

L' Ajuntament de Barcelona, tal i com s' ha explicat anteriorment, va efectuar en el seu

dia trasllat als vuit grups municipals de la sol- licitud d' accés a la informació pública

efectuada pel Sr., a fi efecte de que hi donessin resposta.

En relació al grup municipal de CIU del grup municipal del PP no han aportat les

factures justificatives.

Davant aquesta situació, el govern municipal que dirigeix actualment ladministració

local ha actuat diligentment atés que ha requerit en temps forma als respectius grups

polítics la informació requerida de la qual no en disposa. Si els grups polítics de CIU i

del PP no han aportat tota la documentació requerida, aquesta administració no

posseeix altres instruments per fer- ho, més tenint en compte el que exposarem a

continuació.

La normativa de régim local apunta al plenari com lórgan competent per exigir el

retiment de comptes per les aportacions als grups municipals, tal i com ho estableix

Varticle 73. 3. de la LBRL.

Per tant, d' acord amb l' establert amb la normativa general, la competencia per exigir

la justificació de les subvencions concedides és del plenari municipal. Pel que fa a

Ajuntament de Barcelona, en l' anterior mandat no era d' aplicació cap acord del

Consell Municipal al respecte ni el seu Reglament Organic Municipal ni les Bases

d' execució del pressupost determinen com s' ha d' efectuar aquest retiment de
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Tampoc la norma reguladora de subvencions dóna llum sobre aquesta questió, ben al

contrari, l' article 4, apartat d) de la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions, estableix que "Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: Las

subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en

los términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado,

así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas

y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia

normativa".

Per tant, en virtut de lexposat, no es pot exigir a l' Ajuntament de Barcelona una

obligació el compliment de la qual no recau en el govern municipal, sinó en el plenari,

organ sobira de ladministració municipal, en el qual totes les forces polítiques estan

representades. En virtut dels principis democratics, el govern municipal no pot obligar

al plenari a adoptar cap acord, sinó que aquest organ, lliurament mitjancant votació

de cadascun dels seus membres és qui adopta aquests acords.

El plenari del Consell Municipal de l' Ajuntament de Barcelona, en la sessió ordinaria

celebrada el dia 29 de marc de 2019, va aprovar l' acord relatiu a les aportacions

economiques als grups municipals, d' aplicació des de l' inici del mandat corporatiu

2019- 2023, que estableix el destí la justificació de les assignacions que perceben els

grups municipals.

El citat acord no era vigent en el període respecte el qual es demana la informació que

ens ocupa.

Per tant, a la vista de la sol- licitud d' accés a la informació pública formulada pel Sr.

cal dir que, per una banda, la informació sol- licitada no entraria dins de la

definició de article 2 b) de la LTAIPBG atés que és una informació que no está en

poder d' aquesta administració, malgrat haver actuat diligentment per a la seva

obtenció. D' altra banda cal afegir que no s' ha d' oblidar que organ competent des del

punt de vista legal per exigir el lllurament d' aquesta informació als grups polítics és el

plenari municipal, organ del qual formen part totes les forces polítiques.

B) Període relatiu al segon semestre del 2019 (mandat actual):

En relació a la sol- licitud d' informació pública consistent en les factures justificatives

del grup municipal de CIU i del PP relatives al mandat actual (segon semestre de l' any

2019) interessa la seva inadmissió de conformitat amb alló que disposa l' article 29. 1. c)

de la LTAIPBG.

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

suposits segiients:

a) Si demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de

treball intern sense rellevancia o interes públic.

ce) Si la informació que demanen és en fase d' elaboració i s' ha de fer pública,

d' acord amb les obligacions de transparencia del títol 11, dins el termini de tres mesos.

L' acord del Consell Municipal de 29 de marc del 2019 relatiu a les aportacions

economiques als grups municipals, estableix que els grups municipals han de justificar,

durant el primer semestre de cada exercici pressupostari, el destí de les aportacions

rebudes per part de l Ajuntament de Barcelona durant l' exercici anterior, i que aquesta

justificació ha d' incorporar la documentació segiient:

la relació detallada de les despeses anuals, agrupades per conceptes específics i

indicatius de la destinació efectiva de les aportacions.

Les factures girades al Grup Municipal, on constará de forma clara detallada el

concepte del servei, prestació o subministrament, el preu i el perceptor.

La justificació será remesa a la Intervenció General de l' Ajuntament, que procedira al

seu control emetrá el corresponent informe.

L' acord esmentat també disposa que durant el segon semestre de l' exercici segúent,

sha de publicar al portal de transparencia de l' Ajuntament la segúent informació:

La relació detallada de les despeses anuals aportada pels grups municipals,

ordenades per conceptes

L' informe anual de control de la intervenció municipal sobre la justificació de

les despeses dels grups municipals.

Essent que en aquest moment aquest procediment es troba en el moment de l' emissió

de l' informe per part de la Intervenció General, que els dos grups municipals que ens

ocupen (Junts per Catalunya PP) no han considerat oportú indicar a Ajuntament que

lliuri al sollicitant d' aquesta petició d' accés a la informació pública la informació

aportada en compliment de Vacord del Consell Municipal, en ares de la seguretat

jurídica cal considerar les justificacions aportades com a esborranys, ja que cap la

possibilitat de que la Intervenció requereixi els grups la seva completació. Per tant,

interessa desestimar aquesta part de la sollicitud a l' espera de que la Intervenció

General evacui informe, moment en el qual es podran lliurar les justificacions
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aportades per aquests grups que serveixen de base a linforme de la Intervenció

General.

lll. En relació al desglossament de les despeses les factures del grup municipal del

PSC

En relació a la sol- licitud continguda en el punt 3, és a dir Desglose de los gastos con

facturas incluidas de las aportaciones de dinero público entregadas por este

Ayuntamiento al grupo municipal del PSC en el segundo semestre de 2018 y año 2019,

s' interessa la seva estimació, essent que el grup municipal del PSC ha lliurat al

Departament de Transparencia un escrit adjuntant al mateix, entre altres, el

desglossament de les despeses corresponents a l' any 2018 juntament amb el conveni

de collaboració entre el grup municipal del PSC la Candidatura de Progrés de l' any

2018, el desglossament de les despeses corresponents al primer semestre de l' any

2019 juntament amb el conveni de col: laboració entre el grup municipal del PSC i la

Candidatura de Progrés de l' any 2019 corresponent el desglossament de les despeses

corresponents al segon semestre de l' any 2019 juntament amb el conveni de

col- laboració entre el grup municipal del PSC la Candidatura de Progrés de l' any 2019

corresponent.

El citat document sera remés al sol- licitant en format electrónic en el termini que

preveu Varticle 36. 1 de la LTAIPBG.

Cal destacar que en la sol- licitud es demanen les factures, essent que en aquest cas no

es poden aportar factures perque la justificació de la despesa no s' ha efectuat

mitjangant factures, sinó que la justificació de la despesa s' ha efectuat mitjancant un

document emes pel grup municipal en el que detalla el desglossament de la despesa

juntament amb tres convenis de col- laboració grup municipal del PSC la Candidatura

de Progrés.

IV. En relació al desglossament de les despeses les factures del grup municipal

d' ERC.

En relació a la sol- licitud continguda en el punt 4, és a dir Desglose de los gastos con

facturas incluidas de las aportaciones de dinero público entregadas por este

Ayuntamiento al grupo municipal de ERC en el segundo semestre de 2018 y año 2019,

s' interessa la seva estimació, essent que el grup municipal d' ERC va remetre dos escrits

al Departament de Transparéncia, el primer d' ells relatiu al segon semestre del 2018ii

al primer semestre del 2019 (mandat anterior), en aquest escrit s' aporta amb un

document adjunt el desglossament de les despeses en quan a les factures
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justificatives s' ofereix vista de les mateixes al sol- licitant, concertant la vista amb

antelació sempre quan les restriccions derivades de la crisi sanitaria provocada per la

COVID 19 ho permetin.

El segon escrit, relatiu al segon semestre del 2019, posa de manifest que el grup

municipal d' ERC, en compliment de l' acord aprovat en sessió plenaria de 29 de marc

de 2019, relatiu a les aportacions economiques als grups municipals, d' aplicació des

del mandat corporatiu 2019- 2023, va entregar la justificació de les assignacions

percebudes durant el segon semestre del 2019 incloent les factures altres justificants

a la Geréncia de Recursos, essent que demana que l' Ajuntament de Barcelona doni

resposta directament a la sol- licitud atenent a que la informació sol- licitada ja obra en

el seu poder.

Els citats documents seran remesos al sol- licitant en format electronic en el termini

que preveu l' article 36. 1 de la LTAIPBG.

V. En relació al desglossament de les despeses les factures del grup municipal de

Ciutadans.

En relació a la sol- licitud continguda en el punt 5, és a dir Desglose de los gastos con

facturas incluidas de las aportaciones de dinero público entregadas por este

Ayuntamiento al grupo municipal de Ciudadanos en el segundo semestre de 2018 y año

2019, s' interessa la seva estimació, essent que el grup municipal de Ciutadans ha lliurat

al Departament de Transparéncia els desglossaments de despeses, les factures

justificatives, corresponents als anys 2017, 2018 2019.

El citat document sera remés al sol- licitant en format electrónic en el termini que

preveu Varticle 36. 1 de la LTAIPBG.

VI. En relació al desglossament de les despeses les factures del grup municipal de

Barcelona en Comú.

En relació a la sol- licitud continguda en el punt 6, és a dir Desglose de los gastos con

facturas incluidas de las aportaciones de dinero público entregadas por este

Ayuntamiento al grupo municipal de Barcelona en Comú en el segundo semestre de

2018 y año 2019, s' interessa la seva estimació, essent que el grup municipal Barcelona

en Comú va remetre un escrit al Departament de Transparéncia on, entre altres

extrems, manifesten haver transferit els imports de les aportacions rebudes pel grup

municipal els anys 2018 2019 als partits polítics Barcelona en Comú, Iniciativa per

Catalunya Podem.
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Així mateix també aporten acord económic entre el grup municipal de Barcelona en

Comú el partit polític Barcelona en comú relatiu al segon semestre de l' any 2019,

juntament amb un certificat de Barcelona en Comú pel mateix període.

El citat document será remés al sol- licitant en format electrónic en el termini que

preveu Varticle 36. 1 de la LTAIPBG.

Cal destacar que en la sol- licitud es demanen les factures, essent que en aquest cas no

es poden aportar factures perque la justificació de la despesa no s' ha efectuat

mitjangant factures, sinó que la justificació de la despesa s' ha efectuat mitjancant un

document emes pel grup municipal en el que detalla el desglossament de la despesa

juntament amb un acord economic entre el grup municipal de Barcelona en Comúi el

partit polític Barcelona en comú relatiu al segon semestre de l' any 2019, un certificat

de Barcelona en Comú pel mateix període.

VII. En relació al desglossament de les despeses les factures del grup municipal CUP-

Capgirem Barcelona.

En relació a la sol- licitud continguda en el punt 7, és a dir Desglose de los gastos con

facturas incluidas de las aportaciones de dinero público entregadas por este

Ayuntamiento al grupo municipal CUP- Capgirem Barcelona en el segundo semestre de

2018 y año 2019, s' interessa la seva estimació, essent que la persona que fou

coordinadora del grup municipal CUP- Capgirem Barcelona en el mandat 2015- 2019, en

data 2 de novembre, va comunicar al Departament de Transparéncia que el dia 20

d' octubre va contactar amb el sol- licitant li va lliurar directament la informació, essent

que en data 2 de novembre el sol- licitant va enviar un correu electrónic al citat

representant mostrant la seva conformitat amb la informació rebuda.

VIII. En relació al desglossament de les despeses i les factures del grup municipal de

Barcelona pel canvi.

En relació a la sol- licitud continguda en el punt 8, és a dir Desglose de los gastos con

facturas incluidas de las aportaciones de dinero público entregadas por este

Ayuntamiento al grupo municipal de Barcelona pel Canvi en el año 2019, s' interessa la

seva estimació, essent que el grup municipal Barcelona pel canvi va comunicar al

Departament de Transparéncia que no tenien cap despesa ni factura informant que

totes les subvencions rebudes es transfereixen al Partit.

Així mateix aporten el conveni de col- laboració entre el Grup Municipal Barcelona pel

Canvi el partit Barcelona pel canvi corresponent al segon semestre de l' any 2019
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El citat document sera remés al sol- licitant en format electrónic en el termini que

preveu Varticle 36. 1 de la LTAIPBG.

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

A tenor d' alló establert en l' article 38 segulents de la LTAIPBG Particle 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 l' 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 LTAIPBG.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

En virtut dels Antecedents Fonaments Jurídics descrits procedeix:

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

formulada pel Sr., 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 al Desglose de los

gastos de las aportaciones de dinero público entregadas por este Ayuntamiento

al grupo municipal CIU en relació al segon semestre del 2018 primer semestre

del 2019, essent que la informació sol- licitada sera lliurada en format electronic

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

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

justificatives del grup municipal CIU en relació al segon semestre de 2018 i

primer semestre de 2019, de conformitat amb allo que disposen els articles 2b)

i2c) i 18 de la LTAIPBG, ates que la informació sol- licitada no obra en poder de

ladministració.

Inadmetre la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa al

desglossament de les despeses amb factures justificatives del grup municipal

CIU en relació al segon semestre de l' any 2019, de conformitat amb alló que

disposa l' article 29. 1. a) c) de la LTAIPBG, ates que la informació que es
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demana es pot considerar com a esborrany i, en el cas del desglossament, está

en fase d' elaboració s' ha de fer pública.

Estimar la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa al Desglose de los

gastos de las aportaciones de dinero público entregadas por este Ayuntamiento

al grupo municipal PP en el segundo semestre de 2018 y el año 2019, essent

que la informació sol- licitada sera lliurada en format electrónic en el termini

que preveu l' article 36. 1 de la LTAIPBG.

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

justificatives del grup municipal PP en relació al segon semestre de 2018i

primer semestre de 2019, de conformitat amb alló que disposen els articles 2b)

i2c) i 18 de la LTAIPBG, atés que la informació sol- licitada no obra en poder de

ladministració.

Inadmetre la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa a les factures

justificatives del grup municipal PP en relació al segon semestre de l' any 2019,

de conformitat amb alló que disposa l' article 29. 1 de la LTAIPBG, atés que la

informació que es demana es pot considerar com a esborrany.

Estimar la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa al Desglose de los

gastos de las aportaciones de dinero público entregadas por este Ayuntamiento

al grupo municipal PSC en el segundo semestre de 2018 y el año 2019, essent

que la informació sol- licitada sera lliurada en format electrónic en el termini

que preveu l' article 36. 1 de la LTAIPBG.

Estimar la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa al Desglose de los

gastos de las aportaciones de dinero público entregadas por este Ayuntamiento

al grupo municipal ERC en el segundo semestre de 2018 y el año 2019, essent

que la informació sol- licitada sera lliurada en format electrónic en el termini

que preveu l' article 36. 1 de la LTAIPBG, en quan a les factures del primer

mandat s' ofereix vista de les mateixes al sol- licitant.

Estimar la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa al Desglose de los

gastos de las aportaciones de dinero público entregadas por este Ayuntamiento

al grupo municipal Ciudadanos en el segundo semestre de 2018 y el año 2019,

essent que la informació sol- licitada sera lliurada en format electrónic en el

termini que preveu l' article 36. 1 de la LTAIPBG.
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Estimar la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa al Desglose de los

gastos de las aportaciones de dinero público entregadas por este Ayuntamiento

al grupo municipal Barcelona en Comú en el segundo semestre de 2018 y el año

2019, essent que la informació sol- licitada sera lliurada en format electronic i

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

Estimar la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa Desglose de los

gastos con facturas incluidas de las aportaciones de dinero público entregadas

por este Ayuntamiento al grupo municipal CUP- Capgirem Barcelona en el

segundo semestre del año 2018 y el año 2019, essent que la informació

sol- licitada ja ha estat lliurada amb la conformitat del sol- licitant.

Estimar la sol- licitud d' accés a la informació pública relativa al Desglose de los

gastos de las aportaciones de dinero público entregadas por este Ayuntamiento

al grupo municipal Barcelona pel Canvi en el segundo semestre de 2018 y el año

2019, essent que la informació sol- licitada sera lliurada en format electronic i

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

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. .

Barcelona, a 30 de novembre de 2020

Técnica Superior en Dret Ajuntament de Barcelona

Roser Vaqué Pons

RESOLUCIÓ

En ús de les facultats delegades per Decret d' Alcaldia de 24 d' octubre de 2019, dono la

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

El Gerent d' Area d' Agenda 2030, Transició Digital Esports.

CPISR- 1 C Xavier

Paton Morales

2020. 12. 03
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Xavier Patón Morales


