
 
 
Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial   
Gabinet d’Innovació Digital 

 

DECRET 
 
Inadmetre en part i estimar parcialment la sol·licitud d’accés a la informació 
pública registrada a la Diputació de Barcelona el 27 de setembre de 2022, 
número de registre .  
 
(exp. ) 
 
Fets  
 
1. En data 27 de setembre de 2022 (núm. de registre ) va tenir entrada 

a la Diputació de Barcelona una sol·licitud d’accés a la informació pública (SAIP) 
presentada pel       

       
 per la qual en virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC), es demana el 
següent: 
 

“ÚNIC.- Que, d’aquesta part, i d’acord amb la llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i al bon govern, 
volíem sol·licitar a la Diputació de Barcelona les següents dades: 
Les dades individualitzades de totes i cadascuna de les escoles municipals 
de música participants a les edicions 13a., 14a.,15a.,16a. dels indicadors 
que es relacionen a continuació de l’estudi “Cercle de Comparació 
Intermunicipal d’Escoles de Música” publicat per la Diputació de Barcelona. 
- Despesa corrent del Servei d’Escola Municipal de Música. 
- Import total de les aportacions dels Usuaris . 
- Percentatge de autofinançament del servei d’escola de música per 
aportacions dels usuaris. 
- Import total de les aportacions d’altres Institucions. 
- Percentatge de finançament del servei d’escola de música per 
aportacions d’altres institucions. 
- Import total de les aportacions de l’Ajuntament al servei d’escola de 
música. 
- Percentatge de finançament del servei d’escola de música per part de 
l’Ajuntament. 
- Finançament del Servei d’Escola Municipal de Música (Estructura de 
finançament del Servei). 
- Nombre d’alumnes de l’Escola de Música de llarga durada. 
- Nombre d’alumnes de llarga durada de l’Escola de Música que han rebut 
ajuts 
municipals. 
- Percentatge d’alumnes de llarga durada que han rebut ajuts. 
- Despesa corrent de llarga durada per alumne de llarga durada. 
- Preu mitjà ingressat per alumne de llarga durada.” 
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2. En data 4 d’octubre de 2022, el Gabinet d’Innovació Digital havent analitzat 
l’esmentada sol·licitud, va enviar acusament de rebuda a l’interessat informant-lo 
del requeriments legals (article 27.5 LTC) i de que, atenent a la matèria d’objecte de 
consulta, la seva SAIP havia estat remesa internament a la Gerència de Serveis 
d’Educació.  
 

3. En data 10 de novembre de 2022, la Gerència de Serveis d’Educació, responsable 
de la tramitació de la SAIP, va comunicar al sol·licitant l’adopció d’una pròrroga del 
termini màxim previst per a la resolució del procediment, tenint en compte el volum 
de les dades sol·licitades i el nombre elevat d’ens locals afectats, de conformitat 
amb l'article 33.2 de l’esmentada LTC i l’article 71.3 del Decret 8/2021, de 9 de 
febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.  
 

4. En data 21 de novembre de 2022, la Gerència de Serveis d’Educació ha emès 
l’informe proposta de resolució que figura a l’expedient, signat per la Coordinadora 
de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut, d’acord amb el qual es considera que part 
de la informació està afectada per la causa d’inadmissió prevista a l’article 29, 
apartat 1.a) de la LTC. 

 
En concret i de manera literal, l’esmentat informe proposta disposa en els seus 
antecedents de fet: 
 
“Antecedents de fet 
(...) 
 
2. El Gabinet d’Innovació Digital havent acusat rebuda de l’esmentada SAIP i 
atenent a la matèria objecte de consulta, la va remetre a la Gerència de Serveis 
d’Educació, des d’on s’ha analitzat la procedència de la seva admissió i resolució. 
 
3. A resultes d’aquest anàlisi, es considera que part de la informació està afectada 
per la causa d’inadmissió prevista a l’article 29, apartat 1.a) de la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
atès que es tracta de dades/informació de treball intern sense rellevància pública, 
pels motius que s’exposen a continuació: 
 
Els cercles de comparació Intermunicipal és un projecte, creat i dirigit per la 
Diputació de Barcelona, que respon a la necessitat dels ens locals de disposar 
d’eines útils en la millora dels serveis públics, i de generar espais on intercanviar i 
transferir experiències i coneixement, amb l’objectiu de prioritzar i activar 
polítiques que hagin mostrat evidència d’èxit, a través dels indicadors de gestió. 
No obstant això: 
 

I. l’origen de les dades de gestió recollides no provenen d’una font o 
registre oficial 
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II. la fiabilitat de les dades està condicionada per la pròpia dinàmica del 
projecte, poden ser inexactes i la seva fiabilitat resta condicionada, 
freqüentment, per la subjectivitat dels participants 

 
III. la validació de la informació que aporten els participants es realitza de 

forma sistemàtica però fora de les normes de control 
econòmicopressupostari, legal o financer a les que estan subjectes les 
diferents administracions públiques i per tant són vàlides únicament en 
el marc del projecte   

 
IV. l’ús de les dades recollides per a cadascun del ens locals participants 

s’utilitza en el marc d’un grup de treball, i els indicadors resultants es 
calculen pel conjunt de municipis, per mitjanes 

 
V. la finalitat d’aquesta recollida de dades és l’elaboració d’uns indicadors 

de gestió propis i agregats, per aquest motiu en molts casos es 
produeixen discrepàncies entre els participants sobre els criteris de 
recollida i validació de dades que es resolen de forma cooperativa en el 
marc del projecte i amb la finalitat única de la millora de la gestió dels 
serveis 

 
VI. Abans d’aquesta agregació, el valor d’aquestes dades està circumscrit a 

l’àmbit intern del projecte sense cap altra rellevància externa 
 

VII. la fiabilitat de la informació dels indicadors calculats es produeix en 
agregar la informació, mitjançant aquesta metodologia. L’agregació de 
dades permet compensar les desviacions produïdes per dades 
extremes, amb errors de recollida o de criteri però les dades no són 
valuoses ni transferibles en si mateixes 

 
VIII. la configuració dels indicadors es dissenya mitjançant dinàmiques entre 

els propis participants del projecte segons les seves necessitats, a 
través de grups de treball interns i tancats sense ànim de que siguin 
vàlids per altres persones alienes al projecte 

 
4. D’acord amb l’anterior, aquesta Gerència considera, en tant que les 
dades/informació són de treball intern sense rellevància pública, que únicament és 
possible facilitar la informació relativa als ens locals que han manifestat de forma 
expressa i inequívoca que no s’oposen al lliurament de la mateixa. Els ens locals 
que així ho han comunicat són els ajuntaments de: Castellbisbal, Manresa, Olesa 
de Montserrat, Palafolls, Palau-solità i Plegamans, El Papiol, Sitges, Súria i 
Terrassa. 
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Pel que fa a la informació a lliurar, aquesta es correspon a un fitxer en format 
excel, que inclou les següents dades, i que es lliurarà a través del correu 
electrònic indicat a la sol·licitud  
 

1. Despesa corrent del Servei d’Escola Municipal de Música 
2. Import total de les aportacions dels Usuaris 
3. Import total de les aportacions d’altres institucions 
4. Import total de les aportacions de l’ajuntament 
5. Nombre d’alumnes de llarga durada 
6. Nombre d’alumnes de llarga durada que han rebut ajuts 
7. Percentatge de finançament dels usuaris 
8. Percentatge de finançament d’altres institucions 
9. Percentatge de finançament per part de l’Ajuntament 
10. Percentatge d’alumnes de llarga durada que han rebut ajuts 
11. Despesa corrent per alumne de llarga durada 
12. Preu mitjà ingressat per alumne de llarga durada 

 
5. Finalment, informar que les dades relatives als cercles de comparació 
intermunicipal d’escoles de música, relatives a les mitjanes dels indicadors, són 
accessibles i obertes i estan publicades al web de la Diputació de Barcelona: 
https://www.diba.cat/es/web/oel/cercles. 
 
(...) 
Proposta de resolució 
 
La Gerència de Serveis d’Educació, responsable de la tramitació de la SAIP 
presentada pel senyor      

       
 

proposa a la Presidència delegada de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial que adopti una resolució per la qual es declari la seva 
estimació parcial i resolgui facilitar la informació no afectada per cap causa 
d’inadmissió, en els termes i pels motius expressats en aquest informe. 
 

5. S’incorporen a la present resolució i serveixen per fonamentar-ne el sentit els 
anteriors antecedents de l’informe de la Coordinadora de l'Àrea d'Educació, Esports 
i Joventut que proposa a la Presidència delegada de l’Àrea d’Innovació, Governs 
Locals i Cohesió Territorial que declari l’estimació parcial i resolgui facilitar la 
informació no afectada per cap causa d’inadmissió, en els termes i pels motius 
expressats en l’esmentat informe. 

 
Fonaments de dret  
 
1. D’acord amb el disposat a l’article 2.b) de la LTC és informació pública la informació 

elaborada per l’administració i la que aquesta té en el seu poder. D’acord amb 
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l’article 53 del Decret 8/2021, la informació pública ha de ser temporalment 
preexistent a la presentació de la sol·licitud d'accés. 
 

2. Els apartats 1 i 2 de l’article 29 de la LTC, determinen els supòsits pels quals les 
sol·licituds d’accés a la informació pública han d’ésser inadmeses, en termes 
similars als previstos a l’article 18.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTE).   

 
En concret, l’informe proposta reproduït anteriorment, emès per la Coordinadora de 
l'Àrea competent en la matèria, considera que part de la informació sol·licitada “està 
afectada per la causa d’inadmissió prevista a l’article 29, apartat 1.a) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern atès que es tracta  dades/informació de treball intern sense rellevància 
pública”. 

 
3. L’article 34.4.a de la LTC disposa que han de ser motivades les resolucions que 

desestimen total o parcialment la sol·licitud, de conformitat amb el previst a l’article 
35 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPAC) i l’article 22.1.c de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència delegada de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, de conformitat amb el disposat a 
l’apartat 4.2, punt 4 de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per decret de la Presidència núm. 1388/2022, de 14 de febrer, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022, i modificat 
per decret de Presidència núm. 6212/2022, de 26 de maig de 2022 i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona en data 31 de maig de 2022. 
 
En virtut de tot l’exposat, es proposa l’adopció de la següent 
 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer. INADMETRE EN PART la sol·licitud d’accés a la informació pública 
presentada en data 27 de setembre de 2022 (núm. registre ), davant la 
Diputació de Barcelona, en tant que de conformitat amb l’informe proposta emès per la 
Coordinadora de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació “part de la 
informació està afectada per la causa d’inadmissió prevista a l’article 29, apartat 1.a) 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern atès que es tracta  dades/informació de treball intern sense 
rellevància pública”. 
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Segon. ESTIMAR PARCIALMENT i lliurar la part de la documentació no afectada per 
la causa d’inadmissió esmentada en l’anterior resolutiu. En concret, lliurar la 
documentació proposada per la Coordinadora de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut 
de la Diputació, que és: 
 

Fitxer en format excel, que inclou les següents dades, i que es lliurarà a través del 
correu electrònic indicat a la sol·licitud  
 

1. Despesa corrent del Servei d’Escola Municipal de Música 
2. Import total de les aportacions dels Usuaris 
3. Import total de les aportacions d’altres institucions 
4. Import total de les aportacions de l’ajuntament 
5. Nombre d’alumnes de llarga durada 
6. Nombre d’alumnes de llarga durada que han rebut ajuts 
7. Percentatge de finançament dels usuaris 
8. Percentatge de finançament d’altres institucions 
9. Percentatge de finançament per part de l’Ajuntament 
10. Percentatge d’alumnes de llarga durada que han rebut ajuts 
11. Despesa corrent per alumne de llarga durada 
12. Preu mitjà ingressat per alumne de llarga durada 

 
Informar que les dades relatives als cercles de comparació intermunicipal 
d’escoles de música, relatives a les mitjanes dels indicadors, són accessibles i 
obertes i estan publicades al web de la Diputació de Barcelona: 
https://www.diba.cat/es/web/oel/cercles. 

 
Tercer. DISPOSAR que la informació s’ha de lliurar en el termini màxim de trenta dies 
hàbils preveu l’article 36.1 de la LTC a comptar des de l'endemà de la data en què es 
dicti la present resolució. 
 
Quart. INFORMAR, en el moment que s’efectuï el lliurament de la informació a la part 
interessada, de la normativa de protecció de dades i de les condicions que regeixen la  
reutilització de la informació que es facilita. 
 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a la persona sol·licitant als efectes escaients 
i informar-la dels recursos procedents per a la seva impugnació. 
 
Sisè. PUBLICAR la present resolució al Portal de Transparència, una vegada hagi 
estat notificada i hagin estat dissociades les dades de caràcter personal que conté. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC
Codi XGL

Promotor

Tramitador Gabinet d'Innovació Digital

Codi classificació

Ger. Serveis d'Educació

H0107 Accés a la informació

Títol Decret per inadmetre en part i estimar parcialment la sol·licitud d'accés a la
informació pública registrada a la Diputació de Barcelona el 27 de setembre
de 2022, número de registre .

Objecte Inadmetre en part i estimar parcialment la sol·licitud d'accés a la informació
pública registrada a la Diputació de Barcelona el 27 de setembre de 2022,
número de registre .

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Serv. Millora Organitzativa
Ger. Serveis d'Educació

Ref. Interna CSA- 33819

Acte de referència

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

Proposa 23/11/2022, 12:41

Coordinador/a Proposa 25/11/2022, 10:31

President/a delegat/da d'Àrea Resol 25/11/2022, 16:16

Secretària General Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

26/11/2022, 06:31
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