
Ajuntament Departament de Transparencia

de Barcelona Geréncia d' Area d' Agenda 2030, Transició Digital Esports

PI. Sant Miquel, 2- 4

08002 Barcelona

Núm. d' expedient: DA- 2019- 0387

Sol:- licitant: en representació del Gremi de Restauració de Barcelona

Assumpte: Resolució de la sol- licitud d' accés a la informació pública instada pel Sr.

en representació del Gremi de Restauració de Barcelona, a l' empara de

article 34. 4 de la Llei 19/ 2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la

informació pública bon govern.

ANTECEDENTES DE FET

l.- En data 15 d' octubre de 2019, el Sr. va efectuar sol- licitud d' accés a

la informació pública a Ajuntament de Barcelona

Concretament el Sr: sol: licitava la segiient informació

"Diverses informacions relatives al dispositiu especial de la Guardia Urbana desplegatamb motiu de la temporada de platges de 2019:

a. Disseny de loperatiu

b. Dotació d' agents entre els mesos de juny setembre de 2019

ce. Característiques fregiiéncia de la vigilancia realitzada

d. Instruccions en matéria de seguretat pública donades als agents

e. Mitjans materials adscrits a l' operatiu

f. Nombre de productes decomissats, segregat per tipus de producte

g. Nombre de persones que exercien de manera il- Ilegal la venda ambulant que han

estat detingudes/ identificades

h. Nombre de multes imposades a persones que exercien de manera illegal la venda

ambulant

Nombre de persones que exercien de manera il- legal la venda ambulant que han

estat posades a disposició judicial.

j. Relació d' incidéncies que s' han produit durant els mesos de juny, juliol, agost i

setembre de 2019

k. Valoració de l' esmentat operatiu realitzada pels comandaments competents."

ll.- Atenent a que la informació sol- licitada afectava a diverses arees de l' Ajuntament

de Barcelona, el Departament de Transparéncia ha centralitzat l' elaboració de la

resposta, sol- licitant la informació als referents de transparencia de les arees afectades

elaborant una resposta unificada, tal i com preveu l' article 3. 3 de la Instrucció relativa

al Dret d' Accés a la Informació Publica de l' Ajuntament de Barcelona

lll.- El punta, b, c, d, e, f, g, i, ji kde la sol- licitud van ser derivats a la Prefectura de la

Guardia Urbana de la Geréncia de Seguretat Prevenció
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IV.- El punt h de la sol- licitud va ser derivat a l' Oficina de Convivencia de la Gerencia

d' Area de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes LGTBI.

FONAMENTS JURÍDICS

Tal i com disposa la Llei 19/ 2014, de 29 de desembre, de Transparencia, Accés a la

Informació Pública 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

VAdministració també aquella que té en el seu poder com a consequéncia de la seva

activitat o de l' exercici de les seves funcions.

ll.- 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, en

endavant la Instrucció, a fi de fer efectives les previsions legals establertes per la Llei

de Transparencia a l' Ajuntament de Barcelona.

lll.- Tal i com disposa l' article 3. 3 in fine de la Instrucció l' drgan competent per resoldre

la sol- licitud d' accés que ens ocupa és la persona titular de la Gerencia d' Area

d' Agenda 2030, Transició Digital Esports, atés a que la informació demanada depén

de diverses arees el Departament de Transparencia centralitza l' elaboració de la

resposta.

IV.- En relació a la sol- licitud continguda en els punts b, c, d, e, f, g, i, ji k, aquesta

sol- licitud ha de ser estimada, essent que la informació ja fou degudament lliurada en

format electrónic el dia 9 de desembre de 2019.

V.- En relació a la sol- licitud continguda en el punt a, consistent en el disseny de

loperatiu, aquesta sol- licitud ha de ser desestimada, de conformitat amb el que

estableix article 21. 1. a de la LTAIPBG, atés a que el coneixement o la divulgació de la

informació sol- licitada comporta un perjudici per a la seguretat pública.

article 21. 1. a) de la LTAIPBG disposa que:

"1. El dret d' accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el

coneixement ola divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

a) La seguretat pública."

Tal i com fonamenta la Guardia Urbana en el seu escrit de resposta, en actual situació

d' alerta nivell 4 d' amenaca terrorista, informar sobre la operativa, gestió distribució

en el territori dels efectius destinats de la Guardia Urbana al Grup de Platges genera

desprotecció pels agents que realitzen aquest tipus de servei compromet aquest

servei en el futur.
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VI.- En relació a la sol: licitud d' accés a la informació pública continguda en el punt h

consistent en el nombre de multes imposades a persones que exercien de manera

iH- egal la venda ambulant, I' Oficina de Convivencia informa que antigament es podia

accedir a aquest tipus de dades mitjangant un programa informatic, essent que des del

mes de juny el dit programa no está operatiu que s' está a l' espera de l' habilitació

d' un nou programa. Actualment no és disposa d' un calendari precís de la posta en

funcionament del nou programa per tant l' Ajuntament no es pot acomprometrelliurar aquesta informació dins d' un període determinat.

Per l' exposat anteriorment en el moment actual és impossible, per tant, poder facilitar

la dada sol- licitada.

VII.- De les garanties d' accés a la informació pública

A tenor de lo establert en l' article 38 segients de la Llei 19/ 2014 i 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' órgan que la dictada, en el

termini d' un mes a comptar des del dia segiient 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 lendemá 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 article 42 de la Llei 19/ 2014

PROPOSTA DE RESOLUCIO

En virtut dels Antecedents Fonaments Jurídics descrits procedeix

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT la sol: licitud d' accés a la informació pública

formulada pel Sr. , en representació del Gremi de Restauració de

Barcelona, en virtut del que disposa l' article 34. 2 de la LTAIPBG, en el sentit de

Estimar íntegrament les sol- licituds contingudes en els punts b, c, d, e, f, gi, ji

k, essent que la informació sol: licitada ja ha estat efectivament lliurada de

forma telematica

Desestimar la sol: licitud continguda en el punt a, en virtut del que disposa

article 21. 1. a) de la LTAIPBG, atés a que l' accés a la informació sol- licitada

comportaria un perjudici per la seguretat pública
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Desestimar la sol- licitud continguda en el punt h, en virtut de que en data

d' avui és técnicament impossible obtenir la dada sol- licitada pels motius

exposats en el fonament jurídic VI.

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. , en representació del

Gremi de Restauració de Barcelona.

Barcelona, a 12 de desembre de 2019

Signat

Rosa Valentí Fontanet

Cap del Departament de Transparencia

Ajuntament de Barcelona

RESOLUCIÓ

En ús de les facultats delegades per Decret de l' Alcaldia de 24 d' octubre de 2019,

dono la meva conformitat a la precedent proposta, que converteixo en RESOLUCIÓ.

Xavie atón Morales

EL GERENT D' AREA D' AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL ESPORTS


