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Resolució de 11/03/2020 de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i
les Cooperatives per la qual s’estima totalment la sol·licitud d’accés a la informació
pública amb codi de tràmit 5K9N5YQBS (EXI_2020_EXP_SIP001SOLC_00004044).
Fets
1. En data 10/02/2020, la persona sol·licitant va presentar la sol·licitud d’accés a informació
pública amb el codi de tràmit 5K9N5YQBS, al Departament de la Presidència, en paper,
d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014.
2. En data 13/02/2020, un cop derivada al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives comunica la
recepció de la sol·licitud.
3. La informació sol·licitada és la següent:
“ Informe general d'Avaluació de la llei 14/2017 de la RGC”.

Fonaments de dret
1. L’article 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, reconeix el dret de totes les persones d’accedir a la
informació pública, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona
jurídica legalment constituïda.
2. De conformitat amb l’article 20.1 de la Llei 19/2014, el dret d’accés a la informació pública
només pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis.
No concorren en aquest supòsit cap causa d’inadmissió de la sol·licitud ni cap límit que
comporti limitar totalment o parcialment l’accés a la informació.
3. D’acord amb l’article 34.2 de la Llei 19/2014, la resolució ha de ser estimatòria de la
sol·licitud, llevat que sigui aplicable algun dels límits establerts per la Llei 19/2014.
4. De conformitat amb l’article 36.1 de la Llei 19/2014, si una sol·licitud és estimada
totalment o parcialment, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona
interessada, en el format que l’hagi demanada, en el termini de trenta dies. Així mateix,
d’acord amb l’article 36.2 de la Llei, l’Administració pot subministrar la informació en un
format diferent del sol·licitat si concorre algun dels supòsits que el mateix precepte
preveu.
5. D’acord amb l’article 37 de la Llei 19/2014, l’accés a la informació pública és gratuït si les
dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format
electrònic, cas en el qual han de ser lliurades per correu electrònic. L’expedició de còpies
o bé la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una
contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l’operació.
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D’acord amb el que s’ha exposat,
Resolc:
1. Estimar la sol·licitud d’accés a informació pública presentada en data 10/02/2020 per la
persona sol·licitant.
2. Subministrar la informació en el format que es va demanar d’acord amb l’article 36.1 de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que consta a l’annex d’aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de la
notificació, recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord
amb el que preveu l’article 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Aquesta resolució també pot ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en el termini d’un mes, a
comptar des de la notificació de la resolució, d’acord amb el que preveu l’article 42 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Les persones interessades també poden interposar directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la notificació,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Josep Vidal Fàbrega
Director de General d’Economia Social,
el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa

Signat electrònicament
Comunicació del Departament a la persona sol·licitant
Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Sol·licitants d’accés a la informació pública”
Responsable del tractament: Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Finalitat: La finalitat és la gestió de les sol·licituds o consultes d’accés a la informació pública.
Legitimació: El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Destinataris: Les dades es cediran a altres òrgans, departaments o administracions públiques en els supòsits que preveu
l’article 30.1. A tercers afectats, d’acord amb les previsions de l’article 31 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les i a oposar vos al
seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la
Direcció de Serveis per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a
d.serveis.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
Més informació al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades
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ANNEX:

Li comuniquem que la DGESTSC no ha elaborat encara l’Informe general d'Avaluació de la
llei 14/2017 de la RGC.
La Llei 14/2017, del 20 de juliol de la Renda garantida de ciutadania estableix el següent:
Disposició addicional Sisena
Informe general d'avaluació
L'Administració de la Generalitat ha d'elaborar anualment un informe general d'avaluació de l'aplicació
d'aquesta llei. Aquest informe ha de permetre avaluar la taxa de cobertura de la prestació i la seva
suficiència econòmica.

D’altra banda, en relació amb l’informe d’aplicació i efectivitat que estableix la DA7 de la Llei
14/2017,
Disposició addicional Setena
Informe d'aplicació i efectivitat
El Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre de 2018, un informe sobre
l'aplicació i l'efectivitat de la renda garantida de ciutadania durant els dotze primers mesos de vigència
d'aquesta llei.

el Govern de la Generalitat el va presentar al Parlament dins del quart trimestre de 2018.
Aquest informe ja incloïa els 12 primers mesos de vigència d’aquesta Llei.
En aquests moments, s’està treballant en els objectius, metodologia, recollida i anàlisi de
dades que ha de contenir aquest informe general d’avaluació per tot l’any 2019.
Aquest informe, un cop finalitzat s’haurà d’analitzar i aprovar per la Comissió de govern de la
renda garantida de ciutadania, tal com estableix la governança de la Llei 14/2017.
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