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EXP: DA-2020-0189.

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

RESOLUCIÓ DE LA GERENTA DE L'IMSS PER LA QUAL ES DESESTIMA LA SOL-:LICITUD

D'INFORMACIÓ FORMULADA PEL SR. **************************** (NIF.

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

ACCÉS A LA INFORMACIÓ ÚBLICA BON GOVERN.

Vist informe jurídic de data 27 de juny de 2021, la Gerenta de l'Institut Municipal de Serveis

Socials de l'Ajuntament de Barcelona, en ús de les facultats atorgades per l'article 12 dels seus

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

Transparéncia, Accés a la Informació Pública Bon Govern i al punt 3.1 de la Instrucció relativa

al Dret d'Accés a la Informació Pública de l'Ajuntament de Barcelona, adopta la segiient,

RESOLUCIÓ:

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

(NIF. en virtut del previst a l'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 transparéncia, 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 pe LS 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 prévies 381/2021-12 per un

presumpte delicte de maltractament en l' ambit familiar.

SEGON.- NOTIFICAR la present Resolució a l'interessat.

Barcelona, en la data de la signatura.

Lidia Garcia
Chicano DNI
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