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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 i també aquella que té en el seu poder com a conseqüència de la 
seva activitat o de l’exercici de les seves funcions.      
 
II.- L’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, modificada el 17 d’octubre de 2019 (en 
endavant, “la Instrucció”), a fi de fer efectives les previsions legals establertes per la LTAIPBG a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
III.- Tal com disposa l’article 3.3 de la Instrucció, l’òrgan competent per resoldre la sol·licitud d’accés 
que ens ocupa és la persona titular de la Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports, atès 
que la informació demanada depèn de diverses àrees i districtes.  
 
IV.- En relació a la sol·licitud d’accés a la informació pública consistent en: 
 
1-Número de reclamacions DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL administratives i judicials rebudes 
anualment des del 2010. 
 
1.1-Si esta comptabilitzat, número de reclamacions administratives i judicials rebudes anualment des 
del 2010 relatives a danys ocasionats per el mal estat d’elements a la via pública (caigudes, 
accidents...),  
 
2-Número de reclamacions estimades DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL total o parcialment 
anualment des del 2010.  
 
2.1-Si esta comptabilitzat, número de reclamacions DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL administratives 
estimades total o parcialment anualment des del 2010 relatives a danys ocasionats per el mal estat 
d’elements a la via pública (caigudes, accidents...).  
 
2-Número de reclamacions estimades DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL total o parcialment 
anualment des del 2010.  
 
2.1-Si esta comptabilitzat, número de reclamacions DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL administratives 
estimades total o parcialment anualment des del 2010 relatives a danys ocasionats per el mal estat 
d’elements a la via pública (caigudes, accidents...).  
 
Cal destacar que la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques és l'obligació que té 
l'administració de reparar el dany causat pel seu funcionament. Per tant la possible responsabilitat 
patrimonial en que pot incórrer aquest Ajuntament és absolutament transversal, essent que en els 
sistemes d’informació dels que disposa aquest Ajuntament no hi ha cap base de dades centralitzada en 
que es pugui obtenir la informació sol·licitada. 
 
Per a poder obtenir la informació caldria preguntar a cada una de les unitats administratives 
susceptibles de tramitar aquest tipus de reclamacions. 
 
Només el fet d’identificar cada una d’aquestes unitats ja seria en si mateix una tasca complexa, tenint 
en compte que l’Ajuntament de Barcelona compta amb uns 6.000 treballadors i si compten amb la 
resta d’ens dependents sumen un total d’uns 12.000. 
 
Si aconseguíssim localitzar les unitats susceptibles de tramitar aquest tipus de reclamacions tindríem 
una segona tasca complexa que seria que cada una d’elles fes el recompte de totes les dades 
sol·licitades, tenint en compte que no es disposa de cap aplicatiu específic per tramitar les reclamacions 
de responsabilitat patrimonial. 
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Per tan no es pot atorgar l’accés a la informació sol·licitada perquè seria d’aplicació la causa 
d’inadmissió prevista en l’article 29. 1. b) de la LTAIPBG, atès que es tractaria d’una tasca complexa 
d’elaboració. 

L’article 29.1.b) de la LTAIBG disposa que: 

29.1 Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la informació pública en els supòsits 
següents:  

 b) Si per a obtenir la informació que demanen cal una tasca complexa d’elaboració o 
reelaboració. En aquest cas, es pot donar la informació de manera desglossada, amb la audiència 
prèvia del sol·licitant.     

La Comissió de Garantia del dret d’Accés a la Informació Pública s’ha pronunciat en reiterades ocasions 
estimant que el dret d’accés a informació empara una certa tasca d’elaboració per part de 
l’Administració a partir de les dades públiques de què disposa, perquè l’LTAIPBG supera i desborda 
l’àmbit d’accés restringit per la legislació de procediment administratiu als documents preexistents i 
integrants dels expedients administratius, tot ampliant-lo al concepte d’informació pública, que 
comprèn els documents però també les dades que són en poder de l’Administració.  

D’acord amb això, és exigible a l’Administració una certa tasca d’elaboració o de tractament per a 
l’extracció d’aquestes dades que consten a registres o arxius; ara bé, aquesta tasca d’elaboració no pot 
ser desproporcionada o excessiva, tenint en compte que es duu a terme amb personal públic.   

El dret d’accés no empara exigir a l’Administració que elabori expressament informació per atendre’l, 
especialment si la informació demanada conté elements valoratius o interpretatius.  

En conseqüència, el que pot ser motiu d’inadmissió no és la necessitat d’elaboració o reelaboració que 
requereixi a l’Administració facilitar la informació sol·licitada, sinó el fet que aquesta tasca sigui 
complexa. 

El concepte que esdevé, doncs, determinant per poder al·legar la concurrència d’aquesta causa 
d’inadmissió és el de la complexitat (en l’elaboració o reelaboració de la informació sol·licitada).  

V.- De les garanties d’accés a la informació pública.   

A tenor de lo establert en l’article 38 i següents de la Llei 19/2014 i l’article 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’òrgan que la 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.  

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
En virtut dels Antecedents i Fonaments Jurídics descrits procedeix:  
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PRIMER.- INADMETRE la sol·licitud d’accés a la informació pública formulada pel Sr.  
, en virtut del que disposa l’article 29.1.b) de la LTAIPBG, consistent en que són inadmeses a 

tràmit les sol·licituds d’accés a la informació pública si per obtenir la informació cal una tasca complexa 
d’elaboració o reelaboració.  

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al Sr . 
 

La tècnica superior en dret Departament de Transparència i Bones Pràctiques 

 

Roser Vaqué Pons 

 

RESOLUCIÓ 

 
Vista l’anterior proposta de resolució i en ús de les atribucions conferides per delegació de Decret 
d’Alcaldia de 24 d’octubre de 2019, hi dono la meva conformitat i la converteixo en RESOLUCIÓ.  

 

El gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports 

 

Xavier Patón Morales 

 

 
RECURSOS 

 
Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar bé recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, o bé 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 del dia següent al de la seva 
notificació. Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se 
n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu a partir del dia 
següent a aquell en què s’hagi produït la desestimació presumpta.  
 
Així mateix, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
 
 

. 

 




