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Expedient:  2021_EXP_394 

Emplaçament: Districte de Gràcia 

Assumpte: Resolució de la sol·licitud d’accés a la informació pública efectuada pel Sr.  
a l’empara de l’article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (LTAIPBG). 

 

ANTECEDENTES DE FET 

I.- En data 15/11/2021, el Sr.  va efectuar sol·licitud d’accés a la informació pública a 
l’Ajuntament de Barcelona a través d’instància presentada a traves del Registre electrònic.  

Concretament el peticionari sol·licitava la següent informació: 

“3. Demano que se m’informi si en els arxius de l’Ajuntament de Barcelona i/o de l’Institut Municipal de 

l’Habitatge i Rehabilitació (abans Patronat Municipal de l’Habitatge) hi consta algun dels tres documents 

següents: 

3.1.a. Anunci públic d’obertura d’un procés dirigit a “desenvolupar un projecte de foment de l’associacionisme 

juvenil i promoure un espai que doni resposta a la reivindicació històrica del jovent de la Vila de Gràcia de 

disposar d’un casal propi”; 

3.1.b. Convocatòria pública del termini per presentar propostes i/o ofertes; 

3.1.c. Propostes o ofertes rebudes d’entitats o grups de persones per a participar en el projecte esmentat del 

Districte de Gràcia; 

3.1.d. Petició expressa de l’Associació de Joves de Gràcia de participació en aquell projecte del Districte de 

Gràcia; 

3.1.e. Petició expressa de l’Associació de Joves de Gràcia per tal que se li adjudiqués la cessió d’ús del local 

situat al Districte de Gràcia a la planta baixa del Torrent de l’Olla, núm. 203-215, amb entrada pel carrer Nil 

Fabra, núms. 17-25; amb identificacions del Patronat Municipal de l’Habitatge núms. 31.01.61.61, 31.01.69.69 

i 31.07.70.70.  

3.2. En el cas que la resposta sigui afirmativa per a qualsevol dels paràgrafs anteriors, demano que se’m lliuri 

una còpia dels documents que constin en els arxius. 

(...) 

4.1. Se m’informi: 

4.1.a. sobre quines actuacions de desenvolupament i de seguiment del projecte de l’Associació de Joves de 

Gràcia ha dut a terme el Districte de Gràcia en cada anualitat de vigència del contracte; 

4.1.b. si l’Associació de Joves de Gràcia ha presentat, durant cada primer trimestre de cada any, la memòria 

o balanç previst en les condicions reguladores de la cessió. 

4.2. En el cas que la resposta sigui afirmativa en qualsevol dels dos punts anteriors, demano que se’m lliuri 

una còpia dels documents en què constin les actuacions del Districte de Gràcia i les memòries o els balanços 

anuals de la cessionària.” 
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No hi ha motivació manifestada en la sol·licitud d’accés  

El format en el qual es sol·licita l’accés és electrònic, concretament, demana que se li envii la 
documentació sol·licitada al correu electrònic indicat en la instància. 
 
II.- Essent que la sol·licitud d’accés a la informació pública feia referència a l’expedient  06-17-01EG 
del Districte de Gràcia sobre les condicions reguladores de la cessió d’ús del local del carrer Torrent 
de l’Olla 203, baixos (Accés carrer Nil Fabra 19-21) al Casal Popular de Joves Tres Lliris, el 
Departament de Transparència va remetre la sol·licitud al Districte de Gràcia, òrgan gestor de les 
llicències d’obres sol·licitades, a fi i efecte de que donés resposta a la petició, el qual va requerir al 
Departament de Transparència que,  atès la complexitat per determinar la informació sol·licitada, per 
tal de poder donar resposta a aquesta petició necessitava ampliar el termini de resolució. 

III.- En conseqüència, el Departament de Transparència en data 17/11/2021 i en virtut dels articles 32 
i 33 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern, en endavant la LTAIPBG, com a responsable de la seva tramitació, va enviar comunicació de 
recepció al sol·licitant en data 17/11/2021 indicant-li que el Districte de Gràcia era l’òrgan competent 
per resoldre i el termini de resolució de la seva petició, el qual va ser ampliat quinze dies per 
qüestions de complexitat, fins el 30/12/2021. 
 

FONAMENTS JURÍDICS  

I.- Respecte a la legitimació de l’accés, atès que el sol·licitant no motiva a la seva petició d’accés ni 
justifica cap interès legítim ni dret afectat no es pot considerar al Sr.  com a persona 
interessada i no podrà accedir, per tant, a la informació pública en base l'article 53.1.a) de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en 
endavant LPAC, que regula el dret de les persones interessades d'accedir i obtenir còpia dels 
documents integrats en els corresponents procediments.  

No obstant, la pròpia LPAC en el seu article 13 d) preveu l’accés a la informació pública d’acord amb 
l’establert a la LTAIPBG. Aquesta última preveu en el seu article 18 que totes les persones, a títol 
individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, tenen dret a 
accedir a la informació pública, sense concurrència d’un interès personal ni subjecte a motivació. Per 
tant, l’accés a la informació pública per part del Sr.  es fa a l’empara de l’article 18 de la 
LTAIPBG. 

II.- En relació a l’òrgan competent per resoldre, tal i com disposa l’article 3.1 de la Instrucció relativa 
al Dret D’Accés a la informació pública de l’Ajuntament de Barcelona publicada en data 10 de 
desembre de 2015, en endavant la Instrucció, l’òrgan competent per resoldre la sol·licitud d’accés 
que ens ocupa és el Gerent del Districte de Gràcia. 

III.- Pel que fa a l’objecte de la sol·licitud d’accés, el peticionari sol·licita diversa informació relativa a 
l’expedient  06-17-01EG del Districte de Gràcia sobre les Condicions reguladores de la cessió d’ús del 
local del carrer Torrent de l’Olla 203, baixos (Accés carrer Nil Fabra 19-21) al Casal Popular de Joves 
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Tres Lliris al qual se li va donar accés, anteriorment, per part de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació (IMHR, dipositari de l’expedient en qüestió). Donat la diferent naturalesa de la 
informació i els documents demanats en els punts 3 i 4 de la sol·licitud, cal tractar per separat les 
dues informacions sol·licitades. 

D’una banda, pel que fa a la documentació sol·licitada en el punt 3 (“3.1.a Anunci públic de procés 
participatiu, 3.1.b Convocatòria pública de propostes, 3.1.c Propostes o ofertes rebudes d’entitats 
3.1.d Petició expressa de l’Associació de Joves de Gràcia de participació 3.1.e Petició expressa de 
l’Associació de Joves de Gràcia per tal que se li adjudiqués la cessió d’ús del local”) no consta ni en 
l’Arxiu del Districte de Gràcia (òrgan gestor) ni en l’arxiu de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació cap dels documents descrits en la seva petició atès que no es va realitzar cap procés 
participatiu  ni convocatòria pública per la cessió de l’ús del local situat al carrer Torrent de l’Olla 203, 
baixos sinó que aquesta cessió es va efectuar com a resultat del projecte realitzat i presentat al 
Districte de Gràcia pel Casal Popular Tres lliris pel desenvolupament d’activitats per joves en aquell 
local de titularitat municipal, sense haver-hi cap altre document addicional al respecte que els que 
consten a l’expedient  06-17-01EG al qual ja es va facilitar còpia prèviament. 

D’una altra banda, en relació a la documentació sol·licitada en el punt 4 (“4.1.a sobre quines 
actuacions de desenvolupament i de seguiment del projecte de l’Associació de Joves de Gràcia ha dut 
a terme el Districte de Gràcia en cada anualitat de vigència del contracte; 4.1.b. si l’Associació de 
Joves de Gràcia ha presentat, durant cada primer trimestre de cada any, la memòria o balanç previst 
en les condicions reguladores de la cessió. 4.2. En el cas que la resposta sigui afirmativa en qualsevol 
dels dos punts anteriors, demano que se’m lliuri una còpia dels documents en què constin les 
actuacions del Districte de Gràcia i les memòries o els balanços anuals de la cessionària.”) s’informa 
que  respecte a les actuacions de seguiment s’han realitzat reunions periòdiques des del 
Departament de Serveis a les Persones amb el responsables del Casal Popular Tres Lliris així com la 
reclamació de la corresponent Memòria que s’esmenta en la clàusula 11 del Conveni de cessió del 
local municipal a declarar durant el primer trimestre de l’any, la qual no va ser presentada durant 
2018 i 2019 però que, després de diverses reclamacions, per part del Districte de Gràcia van ser 
presentades en data 24 de gener de 2020. En aquest sentit,  s’adjunta còpia de la memòria 2019-
2020 on s’inclou annex dels anys 2017-2019.  

En relació a la petició de que se li lliuri una còpia dels documents en què constin les actuacions de 
seguiment de la activitat del Casal Popular Tres lliris del Districte de Gràcia, la informació relativa a 
aquestes actuacions de seguiment de l’activitat juvenil del Casal juvenil Tres Lliris es troba inclosa en 
anotacions de tasques de treball, resums de reunions, trucades, etc  que formen part de document 
de treball intern del Departament de Serveis a les Persones i no conformen cap expedient 
administratiu amb rellevància pública. D’aquesta manera, per tal de facilitar la informació sol·licitada 
seria necessària una tasca complexa d’elaboració d’un informe adhoc pel peticionari detallant totes 
les actuacions dutes a termes pel Districte de Gràcia des del 2017 fins l’actualitat envers aquesta 
qüestió. 
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Per tant, no es pot atorgar l’accés a aquesta part de la informació perquè seria d’aplicació les causes 
d’inadmissió previstes en l’article 29. 1. a) i b) de la LTAIPBG, atès que, per una part, es tracta de 
documentació interna sense rellevància publica i, per una altra part, 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:  

a) Si demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern 
sense rellevància o interès públic 

 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.     

Sobre aquest últim apartat b), la Comissió de Garantia del dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) 
s’ha pronunciat al respecte establint que el dret d’accés no empara exigir a l’Administració que 
elabori expressament informació per atendre’l quan això suposi una tasca complexa, especialment si 
la informació demanada conté elements valoratius o interpretatius. Condicions que es manifesten en 
la informació sol·licitada. 

IV.-  Així mateix, en relació al format d’accés sol·licitat, el peticionari exposa la seva voluntat de rebre 
la informació sol·licitada en format electrònic a traves del correu electrònic indicat en la sol·licitud.  
Ates que la informació sol·licitada es trobava digitalitzada, se li facilitarà la informació en el format 
manifestat. 

V.- En quant a 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:  

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT la sol·licitud d’accés a la informació pública formulada pel Sr. 
, en virtut del que disposa l’article 34.2 de la LTAIPBG, en el sentit de: 






