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Expedient: DA- 2020- 0036

Interessat: Plataforma salvem el patrimoni de les Coña AVDLC i CvVML

Assumpte: Resolució de la sol- licitud d' accés a la informació pública efectuada per la Plataforma

salvem el patrimoni de les Corts, AVDLC CVML, a Pempara de Varticle 34. 4 de la Llei

19/ 2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública bon

govern.

ANTECEDENTES DE FET

En data 24 de gener de. 2020, la Plataforma salvem el patrimoni de les Corts, AVDLC í CYML va

efectuar soblicitud d' accés a la informació pública a l' Ajuntament de Barcelona.

Concretament la citada Plataforma sol licitava la segtient informació:

"1) Actes de les sessfons de treball, acords, documentació grófica, etc., que van constituir la Revisió

del Cataleg de Patrimoni del districte de les Corts des de Fany 1995 al 2001 que fan referencia a

can Capellanets- Seminari Major edificis del carrer Joan Gamper, Masia Can Planes, el Recinte de la

Maternitat a la seva totalitat Institut WBronce

2) Actes de les reunions de FArquebisbat amb lAjuntament de Barcelona Acords que relacionin

amb canvis urbanístics proposats de Can Capellanets.

3) Documentació completa del projecte de Modificació del Pla Especial de Can CapelidaciaSominorMajor que es vol portar a aprovació al Plenari del gener de 2020.

4) Modificació del Pla General Metropolita deis terrens del FCB (Espai Barca):

a) Mapa de localització numerada de tots els arbres del Actuacions des de V' inici de les obres. al' arbrat trasplantat, no trasplantat els permisos pertinents.

6) Amb el projecte queden 21 arbres sense confirmar després de demanar la informació Equipde Govern de les Corts no ens l' ha entregat es per alxó que volem saber qué es fará amb ells.

c) La Masia Can Planes de lEspai Barca té una ordre de restitució des de fa tres anys volem lainformació de perque no s' ha executat, quins plans té equip de govern per restituir el patrimonidestruit il- egalment, quines multes isancions ha posat Equip de Govern al FCB tot el referent a la

Orare de restitució inclosa.

2. Que ens entreguin una copia amb format electronic amb tota la documentació dels últims 6 anysincloent la preceptiva memoria d' investigació i recerca, els permisos llicéncies, del procedimentadministratiu dels ous documents futurs que es generin. Es dir Expedients, inspeccions, Plans especials,resolucions, ordres, informes patirmoni, assabentats expedients d' obres. Plans d' obres, al- legacions,projectes, memoria investigació histórica, fotografies, documents, actes informes de reunions amb ellpromotors, administracions ,veíns, etc."

I.- El punt 1) i, 2), 4). a, 4). b, 4). c de la sol- licitud van ser derivats al districte de les Corts, essent que elcitat órgan gestor va interessar l' estimació de la solicitud, tal i com s' argumentará en els fonamentsjurídic.

111.- El punt 3) el punt 4) de la sol- licitud va ser derivat a la Geréncia d' Urbanisme, essent que el citat

Organ gestor va interessar estimació de la solicitud, talí com s' argumentará en els iecaments jurídics.
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IV. El punt 2 de la página segona de la sol- licitud va ser derivat al districte de les Corts, essent que el citat

organ gestor va emetre un informe jurídic, mitjancant el qual interessava la inadmissió de la sol- licitud

talicom s' argumentará en els fonaments jurídics

FONAMENTS JURIDICS

L- Tali 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 Administració també aquella que té en el seu poder com a consegliencia de- la

seva activitat o de l'exercici de les seves funcions,

l-- Ajuntament de Barcelona va dictar la Instrucció relativa al Dret D' Accés a la informa ció 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 Ajuntament de Barcelona

HI Tal i com disposa Varticle 3. 1 de la Instrucció lórgan competent per resoldre la sol- licitud d' accés

que ens ocupa és la persona titular de la Geréncia del districte de les Corts

I1V.- En relació a la solicitud d' accés a la informació pública continguda en els punts 1), 2) Ja, 4). b

organ gestor interessa la seva estimació, essent que la informació sol- licitada será lliurada en format

electronic í en el termini que preveu Particle 36. 1 de la LTAIPBG

V.- En relació al punt 3) 1 4), la Gerencia d' Urbanisme va informar en el sentit d' estimar la sol- licitud

essent que la informació sol- licitada sera lliurada en format electrónic i en el termini que preveu Particle

36. 1 de la LTAIPBG

VI.- En relació al punt 2 de la segona pagina de la sol- licitud la Direcció de Llicencies Espai Públic de les

Corts va emetre informe en el sentit d' inadmetre la sol- licitud, de conformitat amb alló que disposa

article 29. 1. b de la LTAIPBG, atenent a que per la obtenció de la informació sol- licitada cal una tasca

complexa d' elaboració o reelaboració

La Direcció de Llicencies Espai Públic de les Corts en relació a la solicitud d' accés relativa a "tota 10

documentació dels últims 6 anys incloent la preceptiva memória d' investigació recerca, els

permisos illicéncies, del procediment administratiu dels nous documents que es generin. És a alr

expedients, inspeccions, Plans Especials, Resolucions, Ordres, Informes Patrimoni, Assabentats (incloent

la informació complerta), Expedients. d' Obres (incloent informació complerta), Plans d' Obres,

Ablegacions, Projectes, Memoria Investigació Histórica, fotografies documents, actes informes

de reunions amb els promotors, administracions, veins, etc.", davant la imprecisió dels termes de la

solicitud va requerir a la plataforma sol- licitant a fi efecte de que concretés la informació a la que

volien tenir accés

El dia 5 de febrer de 2020 la Plataforma va presentar escrit d' al- legacions en el que especificava que la

documentació solicitada feia referencia a can Capellanets- Seminari Major, Masia de can Planes

Recinte de la Maternitat en la seva totalitat Institut Frenonátic

La Direcció de Llicéencies Espai Públic va preparar una relació de la documentació sol- licitada als

efectes de determinar quins eren els órgans gestors. Són expedients que consten informatitzats als

aplicatius de materies própies dels Serveis Tecnics i/ o que han estat transferits als arxius
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Expedientes custodiats a la Direcció de Llicéncies Espai Públic (124 expedients)

s Expedients d' obres aplicatiu Centura 2014- 2019

9 Expedients d' obres e- llicóncies: 2014- 2019

Expedients dinspecció Autoritas: 2014- 2019

En cas de que els expedients estiguín totalment digitalitzats, el treball de preparació de cada expedient

consisteix en: extraure cada un dels documents (PDF) que consten a l' aplicatiu, unificar en un sol PDF

tots els documents tractár la informació (revisar- la eliminar les dades personals o de no d' interés pel

sollicitant). El promig a revisar per a cada expedient és aproximadament de 350 pagines (obres)

suposa una carrega de treball de 2h

Quan els expedients no estan totalment digitalitzats, és a dir, totes les llicéncies d' obres majorsitots el

comunicats en els que se' ls hagi fet deficiéncies, cal primerament, digitalitzar- los. La digitalització es fa

amb recursos propis de Madministració, o per encárrec a una copisteria externa quan no es disposa dels

recursos materials per fer- ho. En aquest cas, el temps requerit per expedient pot anar de 4h a 2 dies

Ladmissió a trámit de lasollicitud de dret d' accés als 124 expedients, comportaria a la Direcció de

Llicéncies Espai Públic la necessitat de tenir una persona amb dedicació exclusiva a temps

complert, durant aproximadament 8- 9 setmanes

Per tan no es pot atorgar l' accés a aquesta part de la informació perque sería d' aplicació la causa

d' inadmissió prevista en article 29. 1. b) de la LTAIPBG, atés que es tractaria d' una tasca complexa

d' elaboració.

L' article 29. 1. b) de la LTAIBG disposa que

29. 1 Són inadmeses a tramit les soliicituds d' accés a lo informació pública én els suposits

seguents

b) Si per a obtenir la informació que demanen cal una tasca complexa d' elaboració o

reelaboració. En aquest cas, es pot donar la informació de manera desglossada, amb la muñencia previa

del sol- licitant.

La GAIP s' ha pronunciat en reiterades ocasions estimant que el dret d' accés a informació empara una

certa tasca d' elaboració per part de Administració a partir de les dades públiques de qué disposa

perque I' LTAIPBG supera desborda l' ámbit d' accés restríngit per la legislació de procediment

administratiu als documents preexistents integrants dels expedients administratius, tot ampliant- lo al

concepte d' informació pública, que compren els documents perd també les dades que són en poder de

FAdministració. D' acord amb alx8, és exigible a Administració una certa tasca d' elaboració o de

tractament per a l' extracció d' aquestes dades que consten a registres o arxius; ara bé, aquesta tasca

d' elaboració no pot ser desproporcionada o excessiva, tenint en compte que es duu a terme amb

personal públic

El dret d' accés no empara exigir a Administració que elabori expressament informació per atendre'!

especialment si la informació demanada conté elements valoratius o interpretatius
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En conseguencia, el que pot ser motiu d' inadmissió no és la necessltat d' elaboració o reelaboració que

requereixi a [Administració facilitar la informació solicitada, sinó el fet que aquesta tasca sigui

conan.

El concepte que esdevé, doncs, determinant per poder allegar la concurrencia d' aquesta causa

Winadmissió és el de la complexitat (en Velaboració o reelaboració de la informació sol- licitada).

VIL.- De les garanties d' accés a la intermació pública.

tenor de lo establert en Particle 38 segiients de la Llei 19/ 2014 article 5, 5 de la Instrucció "les

resolucions expresses a presumptes que resolen les peticions d' accés poden ser objecte de recurs

potestatiu de reposició davant organ que la dictada, en el termini d' un mes a comptar des del día

segient a la recepció de la seva notificació 6 es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el

Jutjat contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de Fendemá 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 Particle 42 de la Llei 19/ 2014,

PROPOSTA
DE RESOLUCIÓ

En virtut- dels Antecedentsi onamente Jurídics descrits procedeix:

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT la solicitud d' accés a la informació pública formulada per la

Plataforma salvem el patrimoni de les Corts; AVDLC CVML, en virtut del que disposa l' artic! e 34. 2 de laLTAIPEG, en el sentit de:

Estimar la solicitud continguda en el punt 1), 2, 4) a, 4) b 4lc, essent que la informació

solicitada sera iliurada en format electrónic en el termini que preveu article 36. 1 de la

LTAIPBG.

Estimar la sol- ficitud contingudaen el punt 3) el punt 4), essent que la informació solicitada

será lliurada en format electronic i en el termini que preveu Particle 36. 1 de la LTAIPBG

Inadmetre la solicitud continguda en el punt 2 de la página 2, en virtut del que disposa l' article

29. 1. b)de la LTAIPBG, consistent en que són inadmeses a tramit les sol- licituds d' accés a la

informació pública si per obtenir la informació cal una tasca complexa d' elaboració o

reelaboració.

SEGON.- Se li informa que per poder fer efectiu el seu dret d' accés es disposa d' un termini de trenta dies

al comptar des del día segiient a la notificació de la present resolució, d' acord amb el qué disposaVarticle 36 de la Llei 19/ 2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública bon

govern. Alhora, de conformitat amb article37 de la citada Llei, Texpedició de copies pot restar subjectea una contraprestació económica. Ventrega de la documentació sollicitada es podra realitzar en horari

d' oficina d' atenció al ciutadá de la Direccióde Llicéncies Espai Públic del Districte de Les Corts (de

atudio deaan 12: 00h a 14: 00h a Pi. Comas, 18 pl 23),

E
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Barcelona, a 28 de febref. de 2020

En delegades per la /Instrucció relativa al Dret d' Accés a la informació pública de

VAjuntament de Barcelona (Gaseta 33, 10/ 12/ 2015), dono la meva conformitat a la precedentCeproposta, tot convertint- La en RESO Y ció

Corts
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