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Ajuntament

o de Barcelona

GERENCIA DE SEGURETAT

PREVENCIÓ

ORGAN GESTOR: Direcció de Serveisd'Assessorament Jurídic

Assumpte: Resolució sol-licitud d'accés a la informació pública registre Núm. Expedient:

d'entrada núm.1-2021-0236417-2 416/2021

La Gerent de Seguretat Prevenció, amb data 8 de juliol de 2021, ha disposat:

ESTIMAR PARCIALMENT la petició d'accés a la informació pública presentada pel senyor ************************

en representació de la Secció Sindical de CSIF (número de registre d'entrada -1-2021-

0236417-2), circumscrivint laccés a aquella informació que permeti satisfer l'interes públic finalitat de la

petició d'accés, sense que comporti perjudici per a la seguretat pública, ni afectació als drets susceptibles

de protecció; AUTORITZAR Taccés a la informació consistent en al nombre d'atestats relacionats amb

atemptats d'agents de l'autoritat, desglossats per districte torns, des del 2015 fins al 2021 INADMETRE

A TRÁMIT laccés únicament respecte el desglós sol-licitat per nombre d'efectius policials afectats

respecte del nombre d'atestats relacionats amb atemptats d'agents de l'autoritat des del 2015 fins el

2021, per aplicació dels motius d'inadmissió a tramit de sol-licituds d'accés a informació pública del

article 29.1 b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i

bon govern en relació a l'article 66 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparéncia dret d'accés

a la informació pública, així com pel perjudici que podria suposar l'elaboració d'aquesta informació pel

normal desenvolupament prestació dels serveis de la Guardia Urbana. COMUNICAR aquesta resolució

a linteressat als efectes oportuns donant per reproduit l'informe de la Direcció de Serveis

d'Assessorament Jurídic

En consequencia li fem avinent:

Pel que fa a la informació sol-licitada sobre el nombre d'atestats policials relacionats amb atemptats

d'agents de l'autoritat, desglossats per districte torns, des del 2015 fins al 2021, segons informe emés

pel Cap de la Guardia Urbana, es facilita la segiient informació:

Etiquetes de fila 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

01 Ciutat Vella 64 81 62

MATI 8 14 13

NIT 24 22 19

TARDA 32 45 30

02 Eixample 19 20 28

MATI 5 5

NIT 9 7

TARDA o 16

03 Sants-Montjuic 13

MATI

NIT

TARDA

04 Les Corts

MATI

NIT

TARDA

58 77 61 31 434

14 17 8 5 79

20 21 19 7 132

24 39 34 19 223

25 35 23 11 161

10 7 3 2 39

8 10 10 49

73

7 18 10

19 77

15

27

13 35

05 Sarria-Sant Gervasi NN 5

MATI 3NIT





Consideracions jurídiques

Primer.- L'objecte de la petició d'accés del senyor ************************ en representació de la

Secció Sindical de CSIF consisteix en:

Informació relativa d'atestats policials en la Policia de la Guardia Urbana per atemptat a agents de

Pautoritat, en la que s'hagin vist involucrats membres del cos policial, des de maig de 2015 fins juny de

2021. Aquesta informació es sol-licita que sigui desglossada segons es detalla a continuació:

Nombre d'efectius policials afectats, per any.

Nombre d'atestats per districte torns, per any.

Segon.- D'acord amb el régim normatiu exposat, es reconeix al senyor ************************ el dret

a accedir a la informació sol-licitada en relació als atestats policials en la Policia de la Guardia Urbana per

atemptat a agents de l'autoritat, en la que s'hagin vist involucrats membres del cos policial, la qual li sera

proporcionada en els terminis el format que estableix la Llei.

Tercer.- Tanmateix, cal precisar que, en quant a la determinació del fet delictiu "d'atemptat a agents de

Pautoritat", no és quelcom que es pugui qualificar ex ante al que determini l'autoritat judicial, sent que d'un

atestat policial se'n pot desprendre la possible qualificació d'aquest fet, pero sera l'órgan judicial qui ho

qualifiqui com a tal. En aquest ordre de les coses, la informació que es pot facilitar al sol:licitant és la

relativa al nombre d'atestats en que es relatin uns fets que podrien tenir encaix sota el tipus penal

"datemptat a agents de l'autoritat".

Quart.- Pel que fa al nombre d'atestats relacionats amb atemptats d'agents de l'autoritat, desglossats per

districte torns, des del 2015 fins al 2021, segons informe emes pel Cap de la Guardia Urbana, es facilita

la seguent informació:

Etiquetes de fila 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

01 Ciutat Vella 64 81 62

MATI 8 14 13

NIT 24 22 19

TARDA 32 45 30

02 Eixample 19 20 28

MATI 5 5

NIT 9 7

TARDA o 16

03 Sants-Montjuic 13

MATI

NIT

TARDA

04 Les Corts

MATI

NIT

TARDA

58 77 61 31 434

14 17

20 21 19 7 132

24 39 34 19 223

25 35 23 11 161

10

8 10 10 49

7 18 10

19

13

05 Sarria-Sant Gervasi

MATI

NIT

TARDA

06 Gracia 11

MATINIT





Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar bé recurs de reposició davant el mateix órgan que I'ha dictat, o bé
reclamació gratuita voluntária davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, en el termini d'un mes a comptar
des del dia segilent a la seva notificació. Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrá produida un
cop transcorregut un mes comptat des de l'endemá a la seva interposició sense que se n'hagi notificat la resolució expressa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu a partir del dia segiient a aquell en que s'hagi produit la desestimació presumpta.
Així mateix, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia segiient a la seva notificació.
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Us ho com ico als efectes procedents.

Barcelona, 8 de juliol de 2021

EL DIRECTOR DE SERVEIS

D'ASSESSORAMENT JURÍDIC

Secció Sindical de CSIF Ajuntament de Barcelona (Sr.

************************)
************************************************


