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EXP: DA-2020-0189.

SOL-LICITANT: SR. **************************** (NIF.

INFORME JURÍDIC-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DESESTIMA LA SOL:LICITUD

D'ACCÉS FORMULADA PEL SR. **************************** (NIF. 46.135.594-D) A

L'EMPARA DEL PREVIST A LA LLEI 19/2014, DE 29 DE DESEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCÉS

A LA INFORMACIÓ PÚBLICA BON GOVERN.

ANTECEDENTS

En data 28 d'abril de 2021, el Sr. **************************** (NIF.

formula una sol-licitud d'accés a la informació pública mitjangant instáncia presentada

a l'OAC del Districte de Sant Martí amb registre d'entrada núm.1-2021-0165350-1.

II La petició va dirigida al Centre de Serveis Socials Poblenou llur objecte és obtenir

copia dels expedients dels seus fills A.T.G. (nascut el 14 d'octubre del 2014) V.T.G.

(nascut el 22 d'agost de 2012).

II En data 30 d'abril de 2021 el Departament de Transparencia de l'Ajuntament de

Barcelona assigna a l'esmentada sol-licitud d'informació el número d'expedient DA-

2021-0189 la deriva a aquest Institut com a organ responsable de la seva tramitació,

amb la indicació expressa de que la seva resolució la preceptiva notificació a

Vinteressat haurá de tenir lloc no més tard del 28 de maig de 2021.

REGIM JURÍDIC

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

govern (en endavant la Llei 19/2014).

L" article 21 de la Llei 19/2014 preveu com a límits del dret d'accés, entre d'altres:

El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per I'Administració

pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei

(lletra c).

Els drets dels menors d'edat (lletra e).

Instrucció relativa al Dret d'Accés a la informació pública de l'Ajuntament de

Barcelona. Gaseta Municipal de Barcelona núm. 33, de 10 de desembre de 2015 (en

endavant la Instrucció Municipal).

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets les oportunitats en la infáncia l'adolescéncia.

article 101.4 de la Llei 14/2010 preveu:

"Qualsevol persona que, prestant o no serveis en el departament competent de

VAdministració de la Generalitat, Administració local o les institucions col-laboradores,

intervingui en els expedients dels infants o els adolescents está obligada a guardar

secret de la informació que n'obtingui".
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 Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu 
a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les dades personals i 

a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el Reglament Europeu). 
 

 Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de les Dades personals i Garantia 

dels Drets Digitals (BOE de 6 de desembre de 2018).  

 

 Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.  

 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  

 

 

Primer.- Respecte de l’òrgan gestor i l’òrgan competent per resoldre la sol·licitud d’accés. 
(Art. 32 Llei 19/2014). 

 

D’acord amb el previst al punt 1 de la Instrucció Municipal, l’IMSS és l’òrgan gestor 
responsable de la tramitació del present expedient en tant que organisme autònom que 

disposa de la informació sol·licitada. 

 

D’acord amb el previst al punt 3.1 de la Instrucció Municipal, la Gerenta de l’IMSS és la 

responsable per resoldre la sol·licitud d’accés. 
 

D’acord amb el previst al punt 4 de la Instrucció Municipal, l’òrgan gestor elabora la proposta 
de resolució i, si s’escau, la informació sol·licitada, i ho tramet a l’òrgan competent per 
resoldre. L’òrgan competent resol la sol·licitud i la corresponent Secretària Delegada ho 
notifica a l’interessat. 
 

 

Segon.- Respecte de la instrucció i resolució de la sol·licitud d’accés. (Art. 33 i 34 Llei 
19/2014). 

 

D’acord amb el previst punt 5.2.2.I.b de la Instrucció Municipal, un cop derivada per part del 
Departament de Transparència la petició a l’IMSS, en la seva qualitat d’òrgan gestor, comença 
a comptabilitzar-se el termini d’un mes per resoldre. 
 

D’acord amb el previst al punt 5.4.1 de la Instrucció Municipal, si la sol·licitud s’admet a tràmit, 
s’ha de tramitar, resoldre i notificar la resolució en el termini d’un mes des de la recepció de la 
petició per l’òrgan gestor. Un cop notificada la resolució que atorga l’accés al sol·licitant, 
l’òrgan gestor disposa de 30 dies per subministrar la informació demandada. 
 

D’acord amb el previst al punt 5.4.3 de la Instrucció Municipal si la sol·licitud és estimada 
totalment o parcialment, si és factible, juntament amb la resolució es pot enviar la informació 

sol·licitada. En cas contrari, l’òrgan gestor disposa de 30 dies, des de la notificació de la 
resolució, per donar aquest accés. 
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Tercer.- Respecte de les causes d’inadmissió de la sol·licitud d’accés. (Art. 29 Llei 19/2014). 

 

Al punt 5.3 de la Instrucció Municipal es recullen les causes d’inadmissió de les sol·licituds 
previstes a l’art. 29 de la Llei 19/2014. 
 

Quart.- Respecte dels límits del dret d’accés. (Art. 21, 23 i 24 Llei 19/2014). 
 

D’acord amb el previst al punt 5.4.2 de la Instrucció Municipal, per tal  de resoldre la sol·licitud 

s’haurà de tenir en compte si la sol·licitud te afectació a tercers i si concorren alguns dels límits 

del dret d’accés regulats per la Llei 19/2014 als seus articles 21,23 i 24. 
 

Cinquè.- Respecte de les garanties del dret d’accés a la informació pública. (Art. 38 i ss. Llei 
19/2014). 

 

Contra l’acte de la Gerenta de l’IMSS resolvent la petició d’accés es podrà interposar recurs 
d’alçada davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes a partir del dia següent al de la recepció de la 

seva notificació, de conformitat amb el previst a l’article 29 dels Estatus de l’IMSS i als articles 
121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  

 

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà de tres mesos a 
comptar des de la data de la seva presentació en el registre corresponent.  

 

Contra la resolució expressa d’aquest recurs o la seva desestimació tàcita, que s’entendrà 
produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des del dia següent al de la seva 

interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, només es pot interposar recurs 
extraordinari de revisió en els casos previstos a l’art. 125.1 de l’esmentada norma.  

 

Exhaurida la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini 

màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució del recurs 
d’alçada, o des de l’endemà de la seva desestimació presumpta, fet que s’entendrà produït 
transcorregut el termini de tres mesos a comptar des de l’endemà de la interposició del recurs 
d’alçada. No obstant, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no sigui 

resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat. 

 

No obstant, contra la desestimació expressa o tàcita del recurs d’alçada, o bé directament 
contra la Resolució de la Gerenta de l’IMSS, es podrà 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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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Atesos els antecedentsi regim jurídic exposats, qui subscriu INFORMA el segúent:

Segons el manifestat pels professionals del CSS Poblenou referents dels menors A.T.G V.T.G.

(fills del sol-licitant), Pinici de la seva intervenció al juny del 2017 vingué motivat pel

requeriment efectuat per la Fiscalia Provincial de Barcelona (Secció Menors), en el sí dels

expedients de menor en risc (EMR 1938/17 EMR1939/17) que actualment es troben encara

en tramit.

Lúltim requeriment d'informe efectuat des de la Fiscalia al CSS Poblenou en el si dels dits

expedients tingué lloc el passat 12 de setembre de 2020.

Per una altra banda, el jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona, en el si de les diligencies

previes número 381/2021-12 (sobre un presumpte delicte de maltractaments en l'ambit

familiar denunciat per la mare dels menors contra el Sr. ****************************) ha oficiat en

data 29 d'abril de 2021 al CSS Poblenou perque informi sobre el resultat del seguiment

realitzat als menors.

Així doncs, atés que linici de la intervenció dels professionals del CSS Poblenou l'obertura

dels expedients corresponents als menors A.T.G V.T.G. foren motivats per la necessitat

d'atendre els requeriments efectuats des de la fiscalia en el si dels expedients de menor en risc

referenciats que actualment es troben en trámit pendents de resolució, que actualment el

Jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona está instruint les diligencies previes 381/2021-12

per un presumpte delicte de maltractament en l'ambit familiar, en el si del qual el CSS també

ha estat requerit per emetre informe;

sota el criteri de qui subscriu cal desestimar totalment la sol-licitud d'accés formulada pel Sr.

****************************, en virtut de l'art. 101.4 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les

oportunitats en la infancia l'adolescéncia, que preveu que tota Administració que intervingui

en els expedients dels infants o els adolescents resta obligada "a guardar secret de la

informació que n'obtingui", en concurrencia amb els límits al dret d'accés previstos a l'article

21 lletres c) e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació

pública i bon govern, a tenor del quals el dret d'accés pot ésser denegat o restringit si el

coneixement o divulgació de la informació pot suposar un perjudici pel "secret o la

confidencialitat en els procediments tramitats per la Administració pública, si el secret o la

confidencialitat estan establerts per una norma amb rang de llei" i/o pels "drets dels menors

d'edat", respectivament.

En consequencia;

CAL PROPOSAR A LA GERENTA DE L'"IMSS, que en l'ús de les competéncies atorgades per

article 12 dels seus Estatuts en virtut del previst a l'article 32 c) de la Llei 19/2014, de 29 de

desembre, de Transparencia, Accés a la Informació Pública Bon Govern al punt 3.1 de la

Instrucció relativa al Dret d'Accés a la Informació Pública de l'Ajuntament de Barcelona, adopti

la segúent,
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RESOLUCIÓ:

PRIMER.- DESESTIMAR la sol:licitud d'accés formulada en data 28 d'abril de 2021 pel Sr. ****************************

(NIF. en virtut del previst a art. 101.4 de la Llei

14/2010, del 27 de maig, dels drets les oportunitats en la infáncia 'adolescéncia, a tenor

del qual tota Administració que intervingui en els expedients dels infants o els adolescents

resta obligada "a guardar secret de la informació que n'obtingui", en concurrencia amb els

límits al dret d'accés previstos a l'article 21 lletres c), e) de la Llei 19/2014, de 29 de

desembre, de transparencia, accés a la informació pública bon govern, a tenor del quals el

dret d'accés pot ésser denegat o restringit si el coneixement o divulgació de la informació pot

suposar un perjudici pel "secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per la

Administració pública, si el secret o la confidencialitat estan establerts per una norma amb

rang de llei" i/o pels "drets dels menors d'edat", ates que els expedients sol-licitats foren

oberts per donar resposta a la Fiscalia Provincial de Barcelona (Secció Menors) en el sí dels

expedients de menor en risc (EMR 1938/17 EMR1939/17) que continuen en trámit al Jutjat

d'Instrucció 17 de Barcelona que es troba instruint les diligencies previes 381/2021-12 per un

presumpte delicte de maltractament en l'ámbit familiar.

SEGON.- NOTIFICAR la present Resolució a linteressat.

Barcelona, en la data de la signatura.

Rosa Maria Martin Niubo
Ajuntament DNI ***************)

Lo de Barcelona 201 05.27 17:26:30 +02'00

Rosa Martín Niubó

Secretária Delegada PD 4 de marc de 2019


