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Exp. DA-2016-0087
ASSUMPTE: RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
SOL·LICITADA PE

EN NOM I REPRESENTACIÓ

D

I.- ANTECEDENTS DE FET
En data 15 de novembre de 2016

, actuant en nom i

representació d
presenta un escrit davant aquest Ajuntament manifestant que a través
dels mitjans de comunicació la seva representada ha tingut coneixement que l’Ajuntament
de Barcelona ha sol·licitat l’emissió d’un informe jurídic per tal que s’analitzi i es pronunciï
sobre els títols jurídics que

ostentava

per a la prestació del servei

a la ciutat de Barcelona, títols

que van ser aportats en el procés de constitució de

, de la qual formen part
, informe al qual sol·licita tenir

accés.
En el mateix escrit fonamenta la sol·licitud en la seva condició d’interessada en l’expedient
administratiu en el marc del qual s’ha contractat l’emissió d’aquest informe jurídic, de
conformitat amb l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubrem del Procediment
Administratiu Comú i de les Administracions Públiques i l’article 26 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Així mateix, fonamenta la seva sol·licitud en l’exercici de la petició del dret d’accés a la
informació pública, de conformitat amb el previst a l’article 53 a) de la Llei 39/15.
Posteriorment, en data 16 de desembre de 2016, la mateixa societat, a través de la seva
representació legal, presenta un nou escrit reiterant la seva petició, manifestant que,
havent transcorregut un mes des de la seva petició inicial, la sol·licitud d’accés a la
informació s’estèn estimada per silenci administratiu positiu.
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II.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (en endavant LTAIPBG)és d’aplicació als ens locals de Catalunya,
tal i com disposa el seu article 3.1.a)
Segona.- L’article 20.1. de la LTAIPBG garanteix el dret d’accés a la informació pública a
totes les persones tot establint que el dret esmentat només pot ésser denegat o restringit
per les causes expressament establertes en les lleis.
En aquest sentit, l’article 21 de la LTAIPBG en el seu apartat 1, d) disposa el següent:
“ 1. El dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el
coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:
(...)
d) El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial
efectiva”.
En el cas que ens ocupa, la societat sol·licitant del dret d’accés a la informació pública és
part en un recurs contenciós administratiu en què l’objecte del mateix és precisament
l’acord de constitució de
, acord, el qual ha estat declarat nul per sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i actualment es troba en fase d’interposició de recurs
davant del Tribunal Suprem.
L’informe jurídic demanat va ser encarregat per l’Ajuntament, en recaure la sentència
anul·latòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la necessitat de conéixer
l’abast de les conseqüències del pronunciament judicial, sobre el correcte servei de
a la ciutat de Barcelona.
El resultat i les conclusions d’aquest informe, de facilitar-se a una de les parts en litigi, pot
quebrantar el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials i pot suposar un
menyscapte de la tutela judicial efectiva. Per tant, aquest Ajuntament no pot més que
denegar l’accés al mateix.
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En aquest sentit s’ha pronunciat el dictament núm. 5/2016 de 13 d’octubre de 2016 de la
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (en endavant la GAIP), en
el que manifesta literalment que
“(...)
Segona. El límit de la igualtat de les parts en els processos judicials busca assegurar
que els administracions públiques disposin de les mateixes garanties que la resta de
ciutadans per a la seva defensa en el marc dels processos judicials dels quals siguin part,
sense que es puguin veure perjudicades pel dret d’accés, que no ha de permetre que la
contrapart obtingui per aquesta via els documents i informacions elaborats específicament
per al procés judicial, documents i informacions que la contrapart no té tampoc l’obligació
de facilitar a l’administració”.
Tercera.- En relació a la sol·licitud d’estimació del dret d’accés per silenci administratiu
invocada per la sol·licitant, atès les raons exposades en l’apartat anterior, és d’aplicació el
disposat a l’article 35.2. de la LTAIPBG, segons el qual “no es pot adquirir per silenci
administratiu el dret d’accés si concorre algun dels límits establerts per aquesta o altres
llei per a tenir accés a la informació pública”.
Quarta.- Pel que fa a la sol·licitud d’accés a la informació demanada per tenir la condició
d’interessada en l’expedient de contractació de l’informe jurídic, no pot ser estimada per
les mateixes raons en ser d’aplicació els límits que imposa la llei d’eventual
quebrantament de l’equilibri de les parts en els processos judicials o menyscapte del dret
a la tutela judicial efectiva.
Per tot això, i d’acord amb el Decret d’Alcaldia de 23 de setembre de 2015, de delegació
de la competència per resoldre les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública
previst a l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, es RESOL:
DENEGAR la petició de dret d’accés a la informació pública formulada pe
en nom i representació d
en data 15 de novembre de 2016 per la qual
sol·licita poder accedir a l’informe jurídic d’anàlisi dels títols jurídics que
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SA ostentava per a la prestació del servei
a la ciutat de Barcelona, títols que van ser aportats en el procés de
constitució de

, de la qual formen part
, pels motius anteriorment exposats.

Barcelona 29 de desembre de 2016

Joan A. Llinares Gómez
Gerent de Recursos
Ajuntament de Barcelona

