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NOTIFICACIO DE RESOLUCIO

En data d'avui el gerent del Districte de Sant Martí ha adoptat la següent resolució de la que
resulta persona interessada la    

"DESESTIMAR la soLlicitud d'accés a la informacio pública formulada en data 09/02/18 per la
  atès que la documentacio sol.licitada incorpora dades que

afecten el dret a la intimitat de la persona interessada i que, a mós, refereixen estan incorporats a

un procediment adreçat a la imposicio de sancions administratives. Tot aixo d'acord amb els
raonaments que s'incorporen a I'informe jurídic de 7 de març de 2.018 que es té per reproduit a
efecfes de motivacio".

lnforme jurídic de 7 de març de 2018

"PRIMER.- En data 09102118 la  es va personar a les oficines de
la Gerència del Districte de Sant Martí i va relatar que a les 3 de la matinada del dia 07102118la
Guàrdia Urbana havia realltzat una actuacló per sorolls domiclliaris al  

  .

SEGON.- Amb motiu de la consulta realitzada per la Gerència del Districte, el lletrat sotasignat va
trucar la interessada per tal d'esclarir quin era el contingut i motiu de la seva sol.licitud.

La   va explicar que ella era la persona que havia trucat sol'licitant la intervenció de
la Guàrdia Urbana i que, com a persona interessada en el procediment estava interessada en
obtenir una copia de l'informe emès per la patrulla actuant, perquè el vol aportar com a prova de la
producció d'un delicte d'assetjament immobiliari que s'cstà cometent contra la seva persona.

TERCER.- Respecte a la sol'licitud formulada per la  hem de tenir en consideració
els següents preceptes:

A) L'artícle 62 de Llei 39/15 de Procediment Administratiu Comú (LPAC) estableix que

"1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una
obligacion legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un
determinado hecho que pudiera justificar la iniciacion de oficio de un procedimiento administrativo.

5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el
procedimiento".



Sent que la sola presentació de la denúncia no atorga per si mateixa la condició persona

interessada en el procediment a la persona denunciant, procedeix examinar si concorre algun dret
legítim que permeti la  gaudir dels drets d'informació, vista, consulta i còpia de
I'expedient que la LPAC reserva als interessats.

De la petició formulada, resulta que la sol'licitant neccssita el document reclamat per formalitzar
una denúncia en seu judicial d'un fet considerat delicte. Per tant el seu interès no és en el propi

procediment sancionador incoat en seu administrativa sino cn un futur procés que s'haurà de

substarrciar erl seu judicial, err el qual cas la irrlorrnacio lrauria de ser recavada pel jutge que erl
conegui, d'acord amb el que disposa I'article 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECri)

sobre informes de la policia judicial.

Per tant, procedeix informar que, d'acord amb les previsions de LPAC, resulta improcedent

considerar la  com a part interessada cn el procediment sancionador incoat amb
motiu de la seva denúncia, per la qual procedeix dencgar-li l'accés a la informació sol'licitada per

la via invocada.

B) L'article 2 de la Llei 1912014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (LTAIPBG), defineix la informacio pública com aquella informació "elaborada

per l'Administracio i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o

de I'exercici de /es seyes funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes oblrgrafs

d'acord amb elque estableix aquesta llei".

L'article 20.1 de la Llei 1912014 (en endavant, LTAIPBG) disposa el següent: "EI dret d'accés a Ia
informacio pública es garanteix a úofes /es pcrsones, d'acord amb el que estableix aquesta lleí. El

dret d'accés a la informacio pública nomes pol ésser denegat o restringit per les causes

expressament establertes per /e.s //eis. "

D'altra banda l'article 21 de la Llei 1912014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la

informació pública ibon govern (LTAIPBG) estableix que "í. Eldret d'accés a la informacio pública
pof ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgacio de Ia informació comporta un
perjudici per a ... f) La intimitat I e/s a/íres drets privats legítims".

L'article 23 de la mateixa LTAIPBG afegeix que Les so/'/lcifuds dbccés a la informació pública
han d'ésser denegades si la informacio que es vol obtenir conté dades relafives a Ia comissio

d'infraccions penals o administratives que no comportin I'amonestacio pública a I'infractor, llevat
que I'afectat hiconsentiexpressament per mitja d'un escrit que ha d'acompanyar la sol'licitud.

Un cop revisat el contingut de I'informe de la Guàrdia Urbana objecte de la sol'licitud, observem
que conté dades personals de la persona denunciada; dades referents a la seva intimitat; i dades
relatives a la comissió d'infraccions administratives, per la qual cosa, d'acord amb el contingut dels
articles 21 i 23 de la LTBG considerem del tot improcedent donar còpia d'aquell informe a la

persona denunciant.

D) En consonància amb el que disposa l'article de la 118 de la Constitució sobre l'obligació de

col'laborar amb el poder Judicial i el ja referit article 292 de la LECri, I'article 12.1 de la LLEI

1611991, de 10 de juliol, de les policies locals. Estableix entre les funcions de les policies locals las

de policia judicial i entre elles: a) Auxiliar e/s lufges, els tribunals i el ministeri fiscal en la
investigacio dels delictes i en el descobriment i la detencio dels delinqüents, quan siguin
requerides a fer-ho.

QUART.- Vistos els motius en què fonamenta la seva sol'licitud, procedeix informar la 
que pot exercir els seus drets de dues maneres:



GIàiï:?sïJ;,
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1

08018 Barcelona
93 291 42 89
ww. barcelona. cat

a) Formular la seva petició per la via de la LTAIPBG, mitjançant escrit acompanyat del
consentiment exprés de la persona que apareix com a denunciada a I'informe sol'licitat.
b) Denunciar davant del Jutjat d'lnstruccio els fets delictius que pretén acreditar amb l'informe
de la Guàrdia Urbana i informar de I'existència d'aquell document al Jutge que en conegui, per tal
que siguiell qui el reclami a aquest Depariament.

CINQUE.- La competència per resoldre les sol.licituds adreçades a una entitat local, com la
present, correspon als òrgans que dcterminen les normes organitzatives pròpies atès I'article 32.b
LTAIPBG. En particular, correspon la resolucio d'aquesta sol'licitud d'accés a la informació pública

al Gerent de Districte, en virtut de delcgacio formulada per Decret d'Alcaldia de 15 d'octubre de
2.015',.

Us ho comuniquem als

cap I Departament d creta ria

Barcerona, a 27!{ARç 2018

PEU DE RECURSOS Contra aquesta resolucio, que exhaureix la via administrativa, es pof
interposar recLirs potestatiu de reposicio davant I'organ que I'ha dictada, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent a la recepcio d'aquesta notificació, o es pof interposar recurs
contenciós administratiu davant cl Jutjat Contct'tcíós Adntinistratiu de Barcelona, en el terntini de
dos mesos comptats des de I'endema dc la prcsent notificacio.

Contra la resolucio expressa del recurs potestatiu de reposicio es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini
de dos /nesos comptats des de l'endema de la seva notificacio. Contra la desestimacio tàcita
del recurs potestatiu de reposicio, quc s'entendrà produi'da un cop transcorregut un mes des
del dia següenú al de la seva interposicó sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pof
interposar recurs contencios administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de sis /??csos contptats des del dia següent al que s'hagi produit la
desestimació tàcita.

No obstant, contra la desestimacio expressa o tàcita del recurs de reposicio, o bé directament
contra aquesta resolució, es pof interposar reclamacio davant la Comissio de Garantia del Dret
d'Accés a la lnformacio Pública, en els termes de I'article 42 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la inforntacio publica i bon govern o qualsevol altre recurs
gue es consideri convenient.




