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Expedient: DA-2020-0313

Emplagament: Districte de Gracia

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

*********************** a l'empara de l'article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia,

accés a la informació pública bon govern (LTAIPBG).

ANTECEDENTES DE FET

l.- En data 12/12/2020, la Sra. *********************** va efectuar sol-licitud d'aécés a la informació

pública a Ajuntament de Barcelona.

Concretament la peticionaria sol-licitava la segiient informació:

"la llista de tots els expedients de llicéncies d'obres majors, sigui quin sigui el tipus d'actuació,

sol-licitades des del marc de l'any 2019 fins a l'actualitat, les obres dels quals s'hagin de realitzar al

Districte de Gracia. La llista ha de contenir les segients metadades: núm. expedient, carrer núm. de

carrer, data de sol-licitud, tipus actuació, titular."

No hi ha motivació manifestada en la sol-licitud d'accés.

El format en el qual es sol-licita 'accés és electrónic, concretament, en "fitxer excel"

ll.- La solicitud fou derivada al Departament de Transparéncia, que és el responsable de la seva

tramitació, el qual va enviar comunicació de recepció la sol-licitant en data 14/12/2024 indicant-li q

era organ competent per resoldre el termini de resolució de la seva petició. Així mateix, se li va

enviar enllac del portalde Transparéncia de l'Ajuntament de Barcelona on es publiquen una relació

mensual de les llicencies d'obres majors concedides a la ciutat de Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/urbanisme-i-ecologiaLlicenciesOM19 per donar

resposta a la seva sol-licitud. No obstant, la peticionaria va respondre a aquesta comunicació

manifestant que la informació continguda dit enllac és insuficient ja que "no són dades reutilitzables

que pugui explotar convenientment. La data darrerad'actualització és només fins el mes de febrer

d'enguany no conté els expedients que s'estan tramitant. Conté tots els expedients de Barcelona,

questió que no fóra important perque si les dades són reutilitzables és fácil discriminar-les. Així que

reitero la sol-licitud que vaig realitzar el 12/12/2020"

IllI.- Essent que la sol:-licitud d'accés a la informació pública feia referencia a llicencia d'obres majors

sol-licitades en el Districte de Gracia, el Departament de Transparencia va remetre la'sol-licitud al

Districte de Gracia, organ gestor de les llicencies d'obres sol:licitades, a fi efecte de que donés la

informació complerta.

IV.- El Districte de Gracia va requerir al Departament de Transparéncia que, atés el volum i la

complexitat per determinar la informació sol-licitada, per tal de poder donar resposta a aquesta
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petició necessitava ampliar el termini de resolució. En consegiiéncia, el Departament de

Transparéncia en data 4/02/2021 en virtut de l'article 33.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,

de Transparencia, Accés a la Informació Pública Bon Govern, en endavant la LTAIPBG, va comunicar

a la sol-licitant una prorroga del termini de resolució de quinze dies més.

FONAMENTS JURÍDICS

Respecte a la legitimació de l'accés, ates que la sol:licitant no motivá la seva petició d'accés ni

justifica cap interes legítim ni dret afectat no es pot considerar a la Sra. *********************** coma

persona interessada no podra accedir, per tant, a la informació pública en base l'article 53.1.a) de la

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en

endavant LPAC, que regula el dret de les persones interessades d'accedir obtenir cópia dels

documents integrats en els corresponents procediments.

No obstant, la propia LPAC en el seu article 13 d) preveu l'accés a la informació pública d'acord amb

'establert a la LTAIPBG, la qual preveu en el seu article 18 que totes les persones, a títol individual o

en nomi representació de qualsevol persona jurídica legalment constituida, tenen dret a accedir a la

informació pública, sense concurrencia d'un interés personal ni subjecte a motivació.

Així mateix, s'entén aquesta informació publica, en el sentit ampli definit en l'article 2 b) de la

LTAIPBG, com tota aquella que ha estat elaborada per l' Administració també aquella que té en el

seu poder com a consegqiéncia de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions. En concret,

les llicencies d'obres són considerades informació publica donat que es tracten d'expedients

urbanístics tramitats per Administració.

Il.- En relació a /órgan competent per resoldre, tal icom disposa l'article 3.1 de la Instrucció relativa

al Dret D'Accés a la informació pública de l'Ajuntament de Barcelona publicada en data 10 de

desembre de 2015, en endavant la Instrucció, lórgan competent per resoldre la sol:licitud d'accés

que ens ocupa és la Gerent del Districte de Gracia.

lll.- Pel que fa a l'objecte de la sol-licitud d'accés relativa a "a llista de tots els expedients de

llicencies d'obres majors, sigui quin sigui el tipus d'actuació, sol-licitades des del marc de l'any 2019

fins a l'actualitat, les obres dels quals s'hagin de realitzar al Districte de Gracia. La llista ha de

contenir les segients metadades: núm. expedient, carrer núm. de carrer, data de sol-licitud, tipus

actuació, titular.", s' informa que a data 25/2/2021, en base a Vaplicatiu de tramitació de llicencies

d'obres Ellicencies, consten 133 llicencies considerades d'obres majors d'acord amb Particle 3.2 de la

Ordenanga Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)

sol-licitades al Districte de Gracia des de |'1 de marc de 2019 fins el 25 de febrer de 2021.

Atenent a les metadades especificades en la sol-licitud, per tal de donar-li resposta s'ha extret llistat

de Vaplicatiu Ellicencies en format excel on s'indiquen les segilents dades de les esmentades 133

llicencies d'obres:
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IV.- Així mateix, en relació al format d'accés sollicitat, la peticionária exposa la seva voluntat de

rebre la informació sol:licitada en format electrónic, concretament, en "fitxer excel". Ates que ha

estat possible la extracció automática de les dades sol-licitades a través de Vaplicatiu del Ellicencies,

se li facilitara la informació en el format indicat.

V.- En quant a les garanties d'accés a la informació pública, a tenor de lo establert en l'article 38i

seguents de la Llei 19/2014 i Particle 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 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 l'endemá 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 Llei 19/2014.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

En virtut dels Antecedents Fonaments Jurídics descrits procedeix:

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

***********************, en virtut del que disposa l'article 34.2 de la LTAIPBG, en el sentit de:

Estimar la sol-licitud d'accés a la informació pública relativa a la llista de tots els expedients

de llicencies d'obres majors sol-licitades des del marc de l'any 2019 fins a l'actualitat al

Districte de Gracia, concretament a les dades de núm. expedient, carrer i núm. de carrer,

data de sol-licitud, tipus actuació i facilitar aquesta llista en format sol-licitat (fitxer excel) en

el termini que preveu l'article 36.1 de la LTAIPBG.

Desestimar la sol-licitud de l'accés respecte a les dades personals (noms cognoms) dels 52

titulars de les llicencies que corresponen a persones físiques per tal de que puguin al-:legar en

defensa dels seus drets interessos afectats pels límits de protecció de dades personals i

seguretat personal previstos a l'article 21 de la LTAIPBG atés que la tramitació de trasllat a

tercers a 52 persones suposa una tasca excessiva, desproporcionada complexa, així com un

cost molt elevat per a la Administració en quant a la utilització de recursos tant humans com

materials en plena situació de pandemia per donar accés a la informació sol-licitada.

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. ***********************.
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La Lletrada

*************************** *******************

El Cap del Departament de

Serveis Jurídics- Secretaria.

D'acord amb les competéncies atorgades, de forma expressa, pel Decret d'Alcaldia de 23 de

setembre de 2015, confirmo l'anterior proposta de resolució.

Ba 01 MARC 2021
rcelona,

La
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Mariá Miras Virgili




