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INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Antecedents de fets

El 25 de setembre de 2019, la senyora va presentar una

sol- licitud d' accés a la informació pública a "Ajuntament de Barcelona i concretament, sol- licita "e/

projecte d' obres previst per a l' estany del Parc Joan Miró les despeses previstes. Així com la

previsió de calendari del projecte".

La sollicitud es va derivar al districte de Eixample en tant que órgan gestor de la informació

sol- licitada.

D' acord amb aquests fets, s' emeten les segients

Consideracions jurídiques

1 D' acord amb Varticie 2 de la Llei 19/ 2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la

informació pública bon govern (LTAIPBGCat), el dret d' accés a la informació pública és un dret

subjectiu que es reconeix a les persones per a sol- licitar obtenir la informació pública, entesa

aquesta com la informació elaborada per l' Administració la que aquesta té en el seu poder com a

consegúéncia de la seva activitat o de l' exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren

els altres subjectes obligats d' acord amb el que estableix la LTAIPBGCat.

De conformitat amb el punt 3. 1 de la Instrucció relativa al Dret d' Accés a la informació pública de

Ajuntament de Barcelona, aprovada per l' Acord de la comissió de Govern de 19 de novembre de

2015 (GMB núm. 6339, de 10- 12- 2015) el Decret d' Alcaldia de 29 de setembre de 2015, de

delegació de la competéncia per resoldre les sol- licituds d' accés a la informació pública, l' organ

competent per resoldre la present sol- licitud és el gerent del Districte de l' Eixample.

En relació amb la sol- licitud presentada, s' escau desestimar- la d' acord amb alló que estableixen els

articles 2 i 8 de la LTAIPBGCat, atés que la informació sol- licitada és inexistent.

L' article 2. b de la LTAIPBGCat defineix la informació pública com "/a informació elaborada per

rAdministració la que aquesta té en el seu poder com a conseqgiiéncia de la seva activitat o de

lexercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d' acord

amb el que estableix aqueta lle", article 18. 1 estableix que "Les persones tenen el dret d' accedir a

la informació pública, a qué fa referencia l' article 2. b), a títol individual o en nom representació de

qualsevol persona jurídica legalment constituida".

Actualment no existeix cap projecte d' obres previst per l' estany del Parc de Joan Miró.
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Si la informació sol- licitada no existeix, no pot ser objecte del dret d' accés a la informació pública, ja

que els articles 2 18 de la LTAIPBGCat preveuen que el dret d' accés a la informació pública es pot

exercir en relació amb informació que l' Administració té en el seu poder, no es pot pretendre que

amb el dret d' accés es pugui obligar a les administracions públiques a elaborar documents

inexistents. Així ho estableix, per exemple, la Resolució de la Comissió de Garantia del Dret d' Accés

a la Informació Pública (GAIP) núm. 234/ 2017, de 12 de juliol, en els termes segúents: "Si aquesta

informació no existeix, no pot ser objecte d' accés a la informació pública, ja que com estableixen els

articles 2 i 18 LTAIPBG, aquest dret només est pot exercir en relació a la informació que sigui a

mans de Administració."

D' acord amb alló que estableix article 38 seguents de la LTAIPBGCat rarticile 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' organ que la dictada, en el termini d' un mes a

comptar des del dia segúent 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 Fendema de la corresponent notificació. No obstant, contra la desestimació

expressa o tácita 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 LTAIPBGCat.

Per tot aix0o, examinada sol- licitud, en virtut d' alló disposat a la Llei 19/ 2013, de 9 de desembre, de

transparencia, accés a la informació pública. i bon govern, a la Llei 19/ 2014, del 29 de desembre, de

transparéncia, accés a la informació pública bon govern a la Instrucció relativa al dret d' accés a la

informació pública de l' Ajuntament de Barcelona (GMB núm. 6339, de 10. 12. 2015), s' eleva al Gerent del

Districte la proposta de resolució seguent:

""DESESTIMAR la sol- licitud d' accés a la informació presentada el 25 de setembre de 2019 per la senyora

per la qual demana el projecte d' obres previst per a l' estany del Parc Joan

Miró les despeses previstes, atés que aquesta informació sol- licitada no existeix per tant, no es compleix

amb alló que estableixen els articles 2. b 18 de la Llei 19/ 2014, del 29 de desembre, de transparencia,

accés a la informació pública bon govern; NOTIFICAR la present Resolució ala persona interessada a

ladrega indicada a la sol- licitud."

Barcelona, 8 001 2018U

Vist plau

La Cap del Departament de Serveis El Respongableide Transparencia

Jurídics Secretaria

Imma Vergés F. Xavier Ma o Martín

En ús de les facultats conferides pel Decret d' Alcaldia del 29 de setémbre de 2015, dono la meva

conformitat a la precedent proposta la converteixo en RESOLUCIÓ.

2 OCT. 2019

EL GERENT DEL DISTRICTEhero


