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RESOLUCIÓ SOBRE PETICIÓ D' ACCES A INFORMACIÓ

Antecedents.

En data 13 de desembre de 2019 el Sr. ha presentat una sol- licitud. de dret

d' accés a l' expedient informatiu tramitat- en el procediment -selectiu de 300 prats de la

auxiliar administrativa deeaiegoría VAjuntament de
Barcelona.

En data 19 de desembre de 2019 el Departament de Transparencia de VAjuntament

Barcelona, en compliment de article 27 de la Llei 19/ 2014 de 29 de desembre de

transparencia, accés a la informació pública bon govern va assignar el número d' expedient a

la petició (DA- 2019- 0466) i la va derivar al Departament de Selecció 'i Promoció, com a

responsable de tramitar- la, amb un termini máxim fins el 20 de gener de. 2020.

Consideracions fonaments jurídics í

E

Tal com es va informar en la nota publicada el dia 28 de novembre. de 2019, dins el

procediment de selecció (expedient 942/ 2018) mitjangant concurs oposició lliure de 300 places

d' Auxiliar d' Administració General del'Ajuntament de Barcelona corresponents al grup de

titulació C, subgrup C2, Escala d' Administració General régim funcionarial, es va tramitar un

expedient informatiu a consequencia del qual es va acordar incoar un expedient disciplinari

donar- ne compte al Ministeri Fiscal per si hi ha responsabilitats penals en els fets que van

motivar l' expedient informatiu. Per tant, de fer- se públic el contingut de expedient

1informatiu, es posaria en risc Vactivitat d' investigació d' aquests procediments

conseguentment, en podria resultar afectat el seu resultat final.

Varticle 14. 1 apartat e) de la Llei 19/ 2013 de 9 de desembre de ranspartntia, accés a la

informació pública bon govern estableix que el dret d' accés es pot limitar quan accedir a la

informació suposi un perjudici per la prevenció, investigació sancio dels ib- Iícits peñals

administratius o disciplinaris.

Aix mateix, ho disposa l' article 21. apartat b) de la Llei 19/ 2014 de 29 de desembre de

transparencia, accés a la informació pública bon govern de Catalunya: "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 pera la investigació o sanció de les infraccions penals,

administratives o disciplinaries".

El Decret "Alcaldia de 24 d' octubre de 2019 (BOPB 6 novembre 2019) així com la Instrueció

municipal relativa al dret d' accés a la informació pública de Ajuntament de Barcelona

(publicada a la Gaseta núm. 33 de 10 deMunicipal desembre de 2015) que estableix lorgan
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competent és el Gerent en el cas que la informació sol- licitada depengui d' una sola área,

districte oans autónom

Per tot aixo, S 'ACORDA

Denegar l' accés a la informació pública sol- licitada pel Sr. en relació a

l' expedient informatiu tramitat en el procediment selectiu de 300 places de la categoriaauxiliar administrativa de Ajuntament de Barcelona, atés, que a conseguéncia de expedient

informatiu es va acordar- iincoar un expedient disciplinari 'donar- ne compte al Ministeri Fiscal

per si pot haver- hi responsabilitats penals' per tant, de fer- se públic el contingut de

Vexpedient informatiu, es posaria en risc Vactivitat d' investigació d' aquells procediments,consegilentment, en podria resultar afectat el seu resultat final.

Barcelo al 15 de gener 2020

Desenvolupament Organitzatiu


