
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 22/2019 DONANT RESPOSTA A UNA PETICIÓ DE DRET A LA 
INFORMACIÓ

ANTECEDENTS DE FET

En data 13 de maig de 2019, va tenir  entada en el  Registre d’aquest Ajuntament,  la sol·licitud 
presentada pel Sr. MBR, en relació amb l’accés a la informació pública següent:

- Certificació de que l’escrit remès per part seva al Sr. Josep Pere Lara Tristante, Alcalde 
de  Guardiola  de  Bergueda,  amb  referència  de  registre  (2019-E-RC-498)  i  data 
08/05/2019, i dels altres escrits adreçats a tots els regidors i regidores del Consistori  
amb referències  de Registre  2019-E-RC;  494,  496,  499,  500,  501  i  503,  han estat 
convenientment  cursats  legalment,  i  que  als  efectes  necessaris  mantenen  els  seus 
tràmits i terminis legalment establerts.

- Que se li  doni  cita  per  accedir  novament  a  l’expedient  administratiu  de  “Neteja  de 
Lleres”  de  l’Ajuntament  i  al  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  si  aquest  obra  en 
possessió del Consistori.

- Còpia o consulta del Llibre d’Actes del Consistori, i dels acords de l’Equip de Govern o 
d’altres relacionats amb aquesta qüestió. I del pressupost, si n’hi ha de l’Ajuntament o 
d’altres organismes per les feines realitzades i contractades amb l’empresa operadora.

2. FONAMENTS DE DRET

2.1.  L’art.  37  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de novembre,  de règim jurídic  de les  administracions 
públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  reconeix  als  ciutadans  el  dret  a  accedir  a  la  
informació pública, arxius i registres en els termes i condicions establerts a la Constitució, a la Llei  
de transparència, accés a la informació pública i bon govern i resta de lleis que resultin d’aplicació.

2.2. La normativa de transparència dictada a Catalunya és la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTC), que regula aquest 
dret al Títol III.

Igualment, resulta d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i la Llei 15/1999,  
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

2.3. L’art.  2.b) de la LTC defineix informació pública com l’elaborada per l’Administració i  la que 
aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves 
funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix 
aquesta llei.

2.4. Per aplicació de l’art. 18 de la LTC totes les persones tenen dret a accedir a la informació  
pública,  a  títol  individual  o  en  nom  i  representació  de  qualsevol  persona  jurídica  legalment 
constituïda. L’exercici d’aquest dret no està condicionat a la concurrència d’un interès personal, no 
queda subjecta a motivació i no requereix la invocació de cap norma. 

2.5.  D’acord  amb  l’art.  27.3  de  la  LTC  les  sol·licituds  han  d’adreçar-se  a  l’entitat  o  òrgan  
administratiu que disposi de la informació. Si la sol·licitud s’adreça a un òrgan que no la té a la seva  
disposició o s’adreça genèricament a una administració és aplicable l’art. 30. Aquest art. 30 de la  
LTC obliga en aquests casos a derivar la sol·licitud a l’entitat  o a l’òrgan que en disposi  de la  
informació, si el coneix, o a l’oficina responsable de la informació pública que correspongui, en un 
termini de quinze dies naturals, i comunicar al sol·licitant a quin òrgan s’ha derivat la sol·licitud i les  
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dades  per  contactar-hi.  Si  l’entitat  o  l’òrgan  administratiu  competent  pertany  o  depèn  d’una 
administració diferent a la que s’ha adreçat la sol·licitud, se n’ha d’informar el sol·licitant, per via 
electrònica si és possible, i  indicar-li quina és l’Administració a la qual s’ha derivat la sol·licitud  
perquè pugui exercir el dret d’accés a la informació pública.

2.6.  La  notificació  de  la  resolució  ha  d’indicar  les  vies  específiques  de  recurs  i  reclamació 
establertes  per  aquesta  llei.  La  resolució  es  podrà  recórrer  directament  davant  la  jurisdicció 
contenciosa administrativa, sens perjudici de la possibilitat d’interposar de forma potestativa recurs 
de reposició o reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la  
Informació Pública.

En ús de les facultats que m’han estat legalment atribuïdes, 

DECRETO:

PRIMER.- Respecte a la qüestió relativa als escrits que el Sr. B va presentar en data 8 de maig de  
2019 amb els números de Registre: (2019-E-RC-494-496, 498, 499, 500, 501 i 503) convé significar 
que un cop presentats els citats escrits pel Sr. Barranco, se’ls va donar el tràmit corresponent i en  
data 15 de maig de 2019 es va elaborar un ofici remetent a cada un dels regidors l’escrit presentat 
pel Sr. Barranco.

SEGON.- En relació a la qüestió relativa a que se li doni cita per accedir novament a l’expedient  
administratiu de “Neteja de Lleres” de l’Ajuntament i al de l’Agència Catalana de l’Aigua si aquest 
obra en possessió del Consistori, significar que únicament se li pot deixar examinar l’expedient que 
obra en poder d’aquest Ajuntament i que ja ha sigut examinat en diverses ocasions, sense que a 
dia d’avui s’hi hagi produït cap variació.

Respecte  a  l’expedient  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  que  demana,  de  conformitat  amb  lo 
establert a l’article 30 de la LTC s’ha derivat la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua que és  
l’Administració que disposa de la informació.

TERCER.- En relació a la tercera qüestió relativa a tenir accés al Llibre d’Actes del Consistori i dels 
acords de l’Equip de Govern o d’altres relacionats amb aquesta qüestió. I del pressupost, si n’hi ha 
de  l’Ajuntament  o  d’altres  organismes  per  les  feines  realitzades  i  contractades  amb l’empresa 
operadora, significar que les actes definitivament aprovades pels diferents òrgans de l’Ajuntament, 
estan penjades a la web de l’Ajuntament, restant pendent de penjar-se únicament les que resten  
pendents d’aprovació. 

I respecte a si hi ha pressupost de l’Ajuntament per les feines realitzades per l’empresa operadora; 
a dia d’avui no consta l’existència de dotació pressupostària per aquesta actuació.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar  
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini  
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan  
que l’ha dictat o reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a  
la Informació Pública, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Guardiola de Berguedà, a 11 de juny de 2019
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