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Expedient: DA-2021-0232

Interessat: *****************

Assumpte: Questions relatives a la petició d'inadmissió de la reclamació GAIP

219/2021

Vista la sol-licitud d'accés a informació pública presentada per *****************, en

data 18 de maig de 2021, s'emet el seguent

INFORME

ANTECEDENTS DE FET

I- El Sr. ***************** presenta el 18 de maig de 2021 sol-licitud d'accés a

informació pública, en la que demana, de la Cap del Departament dels Serveis-Jurídics

Secretaria, la resposta a les seguents questions, en relació a l'al-legació realitzada en

seu de la reclamació que el mateix Sr. ***************** va presentar a la GAIP en seu del

procediment 219/2021, per la que es va sol-licitar la declaració d'abús de dret en qué

incorria el sol-licitant:

Elaboració d'un llistat complet concret de les múltiples sol-licituds de similar

naturalesa, malgrat es conegués el resultatd'inadmissió de les precedents.

Detall del motiu d'inadmissió de les esmentades sol-licituds.

Elaboració d'una taula comparativa de les peticions formulades en cada una de

les sol-licituds.

lI- La sol-licitud ha estat canalitzada a través del Departament de Transparéncia, per

tal devacuar-la amb expressa contemplació de les especialitats del procediment

administratiu previst a tal efecte en la Llei 19/2014 aprovada pel Parlament de

Catalunya, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública bon

govern.

FONAMENTS JURÍDICS

El dret d'accés a la informació pública és garantit per la Llei 19/2013, de 9 de

desembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Llei

19/2014 aprovada pel Parlament de Catalunya, del 29 de desembre, de transparéncia,

accés a la informació pública bon govern. Sera aquesta segona la d'aplicació al

present supósit, en tant que per l'article 3.1.a será aplicable a l'Administració de la

Generalitat els ens que integren Il'Administració local a Catalunya, com és

PAjuntament de Barcelona, sens perjudici de que la llei 19/2013, d'ambit estatal, en

pugui resultar complementaria.

En particular, Varticle 20.1 de la Llei 19/2014 (en endavant, LTAIPBG) disposa el
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"El dret d'accés a la informació púbtica es garanteix a fofes /es persones, d'acord amb

el que estableix aquesta tlei. El dret d'accés a la informacio pública només poí ésser

denegat o restringit per les causes expressament establertes per /es //eis. "

Existeix doncs una obligacio per aquesta Administració de facilitar aquella informació

que sigui considerada com informació pública segons la definició recollida a l'article 2.b

LTAIPBG, però alhora, de realitzar un anàlisi entre aquesta informació a facilitar i la

concurrència d'algun límit o causa d'inadmissio de les recollides a la mateixa norma.

ll- Analitzada la petició de la sol'licitant, s'observa que el mateix demana del

Departament de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte que s'elabori un llistat

concret de les sol.licituds d'accés a informació pública amb una naturalesa similar a la

contemplada en la reclamació GAIP 21912021, així com una taula comparativa de les

diferents peticions formulades. D'altra banda, també es demana que des d'aquest

Departament es motivi la causa d'inadmissió de totes elles.

Atesa la definició de I'article 2.b LTAIPBG, es considera com informacio pública la

informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a

conseqüència de la seva'activitat o de I'exercici de les seves funcions, inclosa la que li

subministren els altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix aquesta llei.

lll- L'article 29.2 LTAIPBG considera inadmissibles les sol'licituds consistents en

consultes o peticions de caire jurídic o que demanen l'emissió de dictàmens.

En tal sentit, les dues primeres peticions que fa el sol'licitant (elaboració d'un llistat de

peticions anteriors similars a les de I'expedient GAIP 21912021, amb un detall del motiu

d'inadmissió) no fan al'lusió a cap expedient concret, ni a que es mostri una

determinada informació que es trobaria en un document, sinó que demana que des del

Districte s'elabori un document concret, el qual no existeix a data d'avui, i que s'emetin

consideracions o valoracions de caire jurídic en relació al seu contingut.

Més enllà de que el sol.licitant demana, si més no, un compendi de les mateixes

resolucions emeses des del Districte en relació a les sol'licituds d'accés a informació

pública que ell va presentar, les quals ja van ser-li notificades, i que per tant demana

quelcom de què a la pràctica ja disposa i en tot cas només vol que des de

l'Administració se li ofereixi en un format diferent, la petició del sol'licitant va un pas

més enllà i demana que s'expliciti i motivi, altra vegada si tenim en compte que les

resolucions que es notifiquen ja disposen d'una motivació explícita, el tarannà

d'aquestes resolucions cas que el seu sentit sigui la inadmissió.

Conseqüentment, les tres peticions han de ser inadmeses. La primera i tercera, perquè

el fet de demanar un llistat o una taula comparativa d'una sèrie d'informació no atén a

la definició d'informació pública segons es preveu a la normativa vigent, en tant que ja

és coneixedor del seu contingut exacte, però li interessa rebre-ho en un altre format.

La segona, perquè és una causa d'inadmissió el demanar una emissió de dictamen o

la resolució d'una consulta de caire jurídic. El fet de demanar el per què d'una

inadmissio o diverses inadmissions és, precisament, demanar I'emissió d'un
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posicionament jurídic, quelcom que cassa amb la causa d'inadmissió de l'article 29.2

LTAIPBG

V- És competent per a la resolució de les sol-licituds d'accés a informació pública, en

virtut del Decret d'Alcaldia de 15 de gener de 2015, el Gerent de Districte

En virtut de tot l'exposat, el Lletrat que subscriu informa amb la segúent

PROPOSTA DE RESOLUCIO

"INADMETRE la sol-licitud d'accés a informació pública formulada pel senyor

*****************, en data 18 de maig de 2021 tramitada a través de l'expedient DA-2021-

0232, atés que

L Demanar la confecció expressa de llistats taules comparatives en relació a

una série d'expedients no constitueix demanar l'accés a quelcom que

constitueix informació pública, d'acord amb l'article 2.b LTAIPBG

Les sollicituds consistents en consultes jurídiques o peticions d'emissió

d'informes o dictamens han de ser inadmeses de conformitat amb Particle 29.2

LTAIPBG

NOTIFICAR la present resolució a Pinteressat."

Barcelona, 28 de maig de 2021

************************* -o-

Adria del Valle Puig

Lletrat epartament de Serveis Jurídics

Secretaria

Vista l'anterior proposta ateses les atribucions que m'atorga el decret de l'alcaldia de

data 15 d'octubre de 2.015, hi dono la meva conformitat la converteixo en

RESOLUCIO. Que es compleixi

Ajuntament cle.
Barcelona

de Barcelona

Sant Martí




