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EXP: DA-2021-0243.

SOL:LICITANT: SR. ***************************. NIF.

INFORME JURÍDIC PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'INADMET PARCIALMENT LA

SOL:LICITUDD'INFORMACIÓ PÚBLICA FORMULADA A L'EMPARA DE LA LLEI 19/2014, DE 29 DE

DESEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA BON GOVERN.

ANTECEDENTS

En data 26 de maig de 2021, el Sr. *************************** (NIF. una

sol-licitud d'accés a la informació pública mitjangant escrit amb registre d'entrada 2021-

9217416.

Llur objecte és obtenir la segúent informació:

"Quina despesa ha efectuat l'Ajuntament per pagarl'allotjiament en pensions a persones que

hagin estat desnonades a Barcelona entre el 2 d'abril de 2020 el 9 de maig de 2021?

Quantes persones que hagin estat desnonades a Barcelona entre el 2 d'abril de 2020 el 9 de

maig de 2021 ha reallotjat VAjuntament en pensions."

II En data 28 de maig de 2021 el Departament de Transparencia de l'Ajuntament de Barcelona

assigna a l'esmentada sol-licitudd'informació el número d'expedient DA-2021-0243 ila deriva

a aquest Institut com a organ responsable de la seva tramitació, amb la indicació expressa de

que la seva resolució la preceptiva notificació a interessat haura de tenir lloc no més tard

del 28 de juny de 2021.

II En data 28 de juny de 2021 el Director executiu de Gestió de Recursos Provisió de Serveis i

Qualitat de IMSS emet informe en els segúents termes:

"En resposta a la petició d'Accés DA-2021-0243 en relació a la despesa que ha efectuat

Ajuntament de Barcelona per pagar els allotjaments en pensions a persones que hagin estat

desnonades, adjunt li envio la informació sol-licitada: No disposem de tota la informació que

ens sol-liciteu degut a que els aplicatius informátics que utilitzen les treballadores socials estan

encarats a la comptabilització pagament dels mateixos per part del Departament de Serveis

económics de 1' IMSS no a extracció explotació de dades. Aixó fa que no permeten la

distinció entre els diferents tipus d'ajutsd'emergéncia, per tant no ens es possible saber quants

s'han produit per desnonaments o per altres raons perque esta contemplat en un camp text.

Per l'obtenció d'aquestes dades és necessária una tasca complexa d' elaboració de les dades,

implicaria que totes les professionals autoritzades a prescriure ajuts revisessin cada un dels

ajuts prescrits durant cada exercici, la qual cosa no disposem de mitjans per realitzar-ho. Es per

aquest motiu, que no és possible donar la informació sol-licitada es proposa la inadmissió de

la sol-licitud. Tot així, us informem del numero d' ajuts la despesa dels anys sol-licitats, sigui

quin sigui el motiu de Vallotiament d' emergencia la despesa total. Ajuts 2017: 8.291

4.831.559,45 Ajuts 2018: 9.829 7.265.579,61 Ajuts 2019: 11.302 10.654.951,87 Ajuts

2020: 10.028 19.836.123,27 De any 2021 no disposem de dades fins al tancament del
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RÈGIM JURÍDIC 
 
La Constitució Espanyola preveu al seu article 105 b) que l’accés dels ciutadans als arxius i registres 
administratius, es regularà per Llei. 
 
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en 
endavant la Llei 19/2014), regula les condicions de l’esmentat accés, articula el procediment previst a 
l’efecte, i preveu la creació d’un òrgan (la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública) 
encarregat de vetllar pel seu efectiu compliment. 
 
A través de la Instrucció relativa al Dret d’Accés a la informació pública de l’Ajuntament de Barcelona, 
publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona núm. 33, de 10 de desembre de 2015 (en endavant la 
Instrucció Municipal), s’implementen a nivell municipal les previsions de l’esmentada Llei 19/2014. 
 
 

1) Respecte de l’òrgan gestor i l’òrgan competent per resoldre la sol·licitud d’accés. 
 
D’acord amb el previst al punt 1 de la Instrucció Municipal, aquest Institut és l’òrgan gestor responsable 
de la tramitació del present expedient en tant que organisme autònom que disposa de la informació 
sol·licitada. 
 
D’acord amb el previst als punts 3.1 i 4 de la Instrucció Municipal, la Gerenta de l’IMSS ostenta la 
competència per resoldre la sol·licitud d’accés. La Secretària Delegada notificarà la resolució als 
interessats. 
 
 

2) Respecte de la instrucció i resolució de la sol·licitud d’accés. 
 
D’acord amb el previst punt 5.2.2.I.b de la Instrucció Municipal, un cop derivada per part del 
Departament de Transparència la petició a l’IMSS, en la seva qualitat d’òrgan gestor, comença a 
comptabilitzar-se el termini d’un mes per resoldre. 
 
D’acord amb el previst a punt 5.4.1.2.I de la Instrucció Municipal, si la sol·licitud pot afectar a drets o 
interessos de tercers, se’ls hi haurà de donar trasllat, per tal que en el termini de 10 dies puguin 
presentar les al·legacions que estimin oportunes.  
 
Tanmateix s’haurà d’informar al sol·licitant de l’esmentat trasllat de la seva petició i de la suspensió 
del termini per dictar la resolució i notificar-la. 
 
D’acord amb el previst al punt 5.4.3 de la Instrucció Municipal si la sol·licitud és estimada totalment o 
parcialment, si és factible, juntament amb la resolució es pot enviar la informació sol·licitada. En cas 
contrari, l’òrgan gestor disposa de 30 dies, des de la notificació de la resolució, per donar aquest accés. 
 
Per la seva banda, la llei 19/2014 preveu al seu article 34.1 que la resolució haurà de formalitzar-se per 
escrit i notificar-se al sol·licitant, així com als tercers afectats que hagin comparegut a l’expedient. 
Tanmateix preveu que si la sol·licitud d’informació s’ha realitzat per via electrònica, la notificació de la 
resolució també haurà de produir-se per mitjans electrònics. 
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3) Respecte dels límits al dret d’accés. 
 
D’acord amb el previst al punt 5.4.2.II de la Instrucció Municipal, “si concorre alguns dels límits del dret 
d’accés regulats per la llei 19/2014 en els seus articles 21, 23 i 24, es pot donar un accés parcial a la 
informació”. 
 
Per la seva banda, l’article 34.2 de l’esmentada 19/2014, preveu que “la resolució haurà de ser 
estimatòria, a no ser que siguin d’aplicació algun dels límits previstos a la mateixa llei. En aquest últim 
cas, s’haurà d’estimar parcialment la sol·licitud si és possible, o bé desestimar-la íntegrament”. 
 
D’acord amb el previst al punt 5.4.2 de la Instrucció Municipal, per tal  de resoldre la sol·licitud s’haurà 
de tenir en compte: si la sol·licitud té afectació a tercers, si concorren alguns dels límits del dret d’accés 
regulats per la Llei 19/2014 als seus articles 21,23 i 24; i si el volum o la complexitat de la informació 
demanada ho justifica, es podrà ampliar el termini per resoldre fins a 15 dies naturals. 
 

4) Respecte a les causes d’inadmissió de les peticions. 
 
D’acord amb el previst al punt 5.3.2 lletra b) de la Instrucció Municipal, tal i com disposa l’article 29 de 
la Llei 19/2014, es pot inadmetre la petició d’informació si per obtenir la informació que demanen 
cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració.  
 
 

5) Respecte de les garanties del dret d’accés a la informació pública. 
 
A tenor del previst al punt 5.5 de la Instrucció Municipal, “les resolucions expresses o presumptes que 
resolen les peticions d’accés poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha 
dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent 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’endemà de la corresponent notificació. 
No obstant, contra la desestimació expressa o tàcita 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, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern o qualsevol altre recurs que es consideri 
convenient.” 
 
 
 
Atesos els antecedents i règim jurídic exposats, qui subscriu INFORMA el següent: 
 
 
Cal INADMETRE PARCIALMENT la present sol·licitud d’accés atès que segons l’informat en data 28 de 
juny de 2021 pel Director executiu de Gestió de Recursos i Provisió de Serveis i Qualitat de l’IMSS, per 
tal de discriminar quins allotjaments en pensions s’han dut a terme amb motiu d’un desnonament 
durant el període objecte de la sol·licitud, “és necessària una tasca complexa d’ elaboració de les dades, 
implicaria que totes les professionals autoritzades a prescriure ajuts revisessin cada un dels ajuts 
prescrits durant cada exercici, la qual cosa no disposem de mitjans per realitzar-ho”. 
 
Així, la circumstància posada de manifest pel Director executiu de Gestió de Recursos i Provisió de 
Serveis i Qualitat de l’IMSS en el seu informe de data 28 de juny de 2021, evidencia la concurrència en 
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aquest cas de la causa d'inadmissió prevista a l'article 29.1 b) de la Llei 19/2014 consistent en la

necessitat d'una tasca complexa d'elaboració o reelaboració per donar resposta a la petició en els

termes que es planteja, que motiva la seva inadmissió parcial.

Sens perjudici de l'anterior, sí és possible admetre parcialment la petició atendre-la facilitant al

sol-licitant la informació concernent a la despesa efectuada per l'Ajuntament de Barcelona durant els

anys 2017, 2018, 2019, 2020 per pagar els allotjaments en pensions a la ciutat de Barcelona, i el

número de persones usuáries que han gaudit d'aquest ajut durant l'esmentat període.

CONCLOU adient elevar a l'organ competent la segúient PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER.- INADMETRE PARCIALMENT la sol-licitud d'accés a la informació pública formulada pel Sr.

*************************** (NIF. que ha motivat la tramitació del present expedient DA-

2021-0243, en virtut del previst a Varticle 29.1 b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de

transparéncia, accés a la informació pública bon govern atés que segons l'informe emeés en data 28

de juny de 2021 pel Director executiu de Gestió de Recursos Provisió de Serveis Qualitat de I'IMSS

que s'adjunta a la present Resolució, donar resposta ala petició en els termes plantejats suposaria una

tasca complexa d'elaboració

SEGON.- FACILITAR al sol:licitant la resta d'informació sol-licitada que no es veu afectada per la dita

causa d'inadmissió que es conté a l'informe que s'adjunta.

TERCER.- NOTIFICAR la present Resolució a l'interessat.

Barcelona, a la data de la signatura.

Rosa Maria Martin Niubo

Ajuntament *************)
de Barcelona 2021.06.28 17:36:30

+02:00'

Rosa Martín Niubó

Secretária Delegada PD 4 de marc de 2019


