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Resolució de 30 d’abril de 2021, per la qual s’estima totalment la sol·licitud d’accés a
la informació pública amb codi de tràmit FZLTZ2QM4
EXI_2021_EXP_SIP001SOL2_00001177).
Fets
1. En data 15/03/2021 la persona sol·licitant va presentar la sol·licitud d’accés a informació
pública amb el codi de tràmit FZLTZ2QM4, d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en
endavant, Llei 19/2014, del 29 de desembre).
2. La informació sol·licitada és la següent:
1.

Import mensual total del pagament als titulars de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania, de
cada un dels mesos des de novembre 2019 a març 2021, ambdós mesos inclosos.

2.

Import mensual total del pagament als titulars de la prestació de complement de pensions
contributives i altres prestacions socials amb la Renda Garantida de Ciutadania, segons la disposició
addicional tercera de la llei, de cada un dels mesos des de novembre 2019 a març 2021, ambdós
mesos inclosos.

3.

Despeses mensualitzades en plans d’inserció i laboral per a les persones que perceben la prestació
de la Renda Garantida de Ciutadania en compliment de l’article 2, apartat 2, b) de la llei de la Renda
Garantida de Ciutadania des de novembre de 2019 a març 2021, ambdós mesos inclosos.

4.

L’import anual total dels pagaments als titulars de les prestacions de la Renda Garantida de
Ciutadania i complements de la disposició addicional tercera, i de les despeses en plans d’inserció
social i laboral a partir de la implementació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania des de
novembre 2019 a març 2021.

5.

Import econòmic del programa de treball i formació per a les persones beneficiàries de la Renda
Garantida de Ciutadania entre gener 2018 i març 2021, desglossant les quantitats mensualment.

6.

Nombre total de persones en situació d’atur i beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que
han obtingut ocupació com a conseqüència dels plans de formació ocupacional vinculades a la RGC
durant el període comprès entre gener 2018 i març 2021, desglossant mensualment aquestes dades.

7.

Nombre i denominació de les entitats que han estat contractades per a la realització de formació
ocupacional per a persones beneficiàries de l’RGC. Import econòmic abonat a cadascuna d’aquestes
entitats que han prestat formació ocupacional des de gener 2018 a març 2021. Desglossament
mensual de tals import abonats a cada entitat.

8.

Nombre i denominació de les entitats que han estat contractades per a la realització de formació
ocupacional per a persones beneficiàries de l’RGC. Import econòmic de la subvenció abonada a
cadascuna d’aquestes entitats que han prestat inserció social des de gener 2018 a març 2021.
Desglossament mensual de tals subvencions abonats a cada entitat.

9.

Quantia de les ajudes econòmiques a empreses per contractar persones beneficiàries de l’RGC des
de gener 2018 a març 2021. Nombre de persones contractades com a conseqüència de tals ajudes.
Detallar les ajudes a cadascuna d’aquestes empreses en aquest període.
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La informació estarà disponible en el format PDF.

4

La sol·licitud s’ha tramitat seguint el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre i el
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació
pública.

Així, en data 19 de març de 2021 es va comunicar la notificació de recepció de la sol·licitud,
d’acord amb el que disposa l’article 27.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i 56 del
Decret 8/2021, de 9 de febrer.
En data 15 d’abril de 2021 es va prorrogar el termini per resoldre com preveu l’article 33.2
de la Llei 19/2014 fins a un termini igual a la meitat de l’inicial, fins el 30 d’abril de 2021.
Fonaments de dret
1. L’article 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 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, del 29 de desembre, 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, del 29 de desembre, 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, del 29 de desembre, si una sol·licitud
és estimada totalment o parcialment, l’òrgan competent ha de subministrar la informació
a l’interessat, en el format que l’hagi demanada en el termini de trenta dies hàbils.
5. D’acord amb l’article 72 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret
d'accés a la informació pública, l'òrgan responsable de donar accés material efectiu a la
informació objecte de resolució estimatòria és la unitat d'informació.
D’acord amb el que s’ha exposat,
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Resolc:
1. Estimar la sol·licitud d’accés a informació pública presentada en data 19/03/2021 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 per
tant es subministrarà la informació pública sol·licitada dins el termini de 30 dies hàbils
següents a la data d’aquesta resolució.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de la notificació, recurs 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, l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques de Catalunya.
També pot ser objecte de reclamació gratuïta 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.
També es pot 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 els articles 10.1.a i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Atentament,

Josep Vidal Fàbrega
Director de General d’Economia Social,
el Tercer Sector i les Cooperatives

Signat electrònicament
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