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Ajuntament de Barcelona

Núm. d' expedient: DA- 2020- 0072.

Sol- licitant:

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

a l' empara de [l' article 34. 4 de la Llei 19/ 2014, del 29 de desembre, de

transparencia, accés a la informació pública i bon govern.

ANTECEDENTES DE FET.

l.- En data 23 de febrer de 2020, la Sra. va efectuar solicitud d' accés a la

informació pública a l' Ajuntament de Barcelona.

Concretament la Sra. sol- licitava la seguent informació:

"Voldria saber informació sobre els solars buits de la ciutat de Barcelona. En

concret, les qiiestions segients:

quants solars buits hi ha actualment a BCN (data més actual possible)?

on són? (adreca)

titularitat: pública o privada? a nom de qui, si es pot saber?

superficie de cada solar buit

tipus de qualificació del terreny

projecte que esta previst que s' hi faci, en cas de saber- se

des de quan existeix cada solar buit

Format Pdf, csv i/ o excel, amb explicació de la metodologia emprada, si us plau.""

ll.- La sol- licitud fou derivada a la Gerent d' Urbanisme, que és la responsable de la seva tramitació.

FONAMENTS JURÍDICS

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 I' Administració també aquella que té en el seu poder com a

consequéncia de la seva activitat o de lexercici de les seves funcions.

Il.- L' 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.

I1.- Tal com disposa l' article 3. 1 de la Instrucció 'organ competent per resoldre la sol- licitud d' accés

que ens ocupa és la persona titular de la Gerencia d' Urbanisme
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IV.- En relació a la sol- licitud d' accés a la informació pública que ens ocupa procedeix la desestimació

de la sol- licitud, de conformitat amb el que estableixen els articles 2 18 de la LTAIBPG, atés a que

la informació que es sol- licita és inexistent.

L' article 2. b) de la LTAIPBG disposa que:

b) Informació pública: la informació elaborada per YAdministració la que aquesta té en el

seu poder com a consegiiencia 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 llei.

V' article 18. 1 de la LTAIPBG disposa que:

Les persones tenen el dret d' accedir a la informació pública, a que fa referencia l' article 2. b),

a tito! individual o en nom representació de qualsevol persona jurídica legalment constituida.

El 13 de juny de 2019 es va aprovar definitivament la Instrucció reguladora del Registre de Solars

sense edificar. Actualment s' está gestionant la tramitació dels expedients de la inscripció en el

Registre Municipal de solars sense edificar, peró a data d' avul no existeix la informació sol- licitada.

En aquest sentit la Resolució de la GAIP 234/ 2017, de 12 de juliol que estableix que:

"Si aquesta informació no existeix, no pot ser objecte d' accés a la informació pública, ja que

com estableixen els articles 2 18 LTAIPBG, aquest dret només est pot exercir en relació a la

informació que siguí a mans de Administració."

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

A tenor de lo establert en l' article 38 segtients de la Llei 19/ 2014 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' organ que la dictada, en el termini d' un mes a comptar des del dia

seguent 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 eis termes de l' article 42 de la Llei

19/ 2014.

Per tant, en base a l' exposat,

Proposta de resolució:

Per tot alxó en virtut del disposat a la Instrucció relativa al Dret d' Accés a la informació pública de

Ajuntament de Barcelona, aprovada per la Comissló de Govern en la sessió de 19 de novembre de
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2015, el Decret d' Alcaldia de 29 de setembre de 2015, s' eleva al Gerent d' Urbanisme la segúuent

proposta de resolució:

"DESESTIMAR la sol- licitud de dret d' accés a la informació pública formulada per la Sra.

per la qual demana informació sobre els solars buits de la ciutat de Barcelona, en

aplicació de l' establert a l' article 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 a la persona interessada als efectes escaients".

Barcelona, 8 de juny de 2020

RESOLUCIÓ

En ús de les facultats delegades per Decret de I' Alcaldia del 5 de setembre de 2019, dono la meva

conformitat a la precedent proposta, que converteixo en RESOLUCIÓ.

GERENT D' URBANISME

E EXCITA. Sra. Alcaldessa ha acc, au.

seguent resolució en data

12 JUNY 2020

14 certifico
-arceiona,

zacretária delegada


