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RESOLUCIÓ de la sol·licitud d’accés a informació pública AIP 5/2022 (expedient núm. IP 
(...)/2022 referent a l’Ajuntament de (...) 
 
 
Antecedents  
 
1.- En data 24/10/2022 es va rebre en aquesta Autoritat un escrit del Sr. (...) en representació 
de UGT de Catalunya (...)(en endavant, el sol·licitant) pel qual demanava l’accés a la següent 
informació: 
 
“resolució del procediment que s’ hagi iniciat arrel de la denúncia i escrit presentats davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en dates (...) amb números de registre (...)  
respectivament o que es faciliti la possible resolució que s’hagi publicat o es publiqui a la web 
de l’ autoritat amb la prèvia anonimització de les dades de caràcter personal. 
..Que en el cas de que a data d’ avui ni tan sols s’hagi admès provisionalment a tràmit per 
iniciar la corresponent investigació sobre els fets denunciats es demana que s’informi a aquesta 
part, en nom i representació de la Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya 
(...) de: 
a) Les actuacions realitzades per la ACPD envers a l’admissió provisional i/o a la investigació 
dels greus fets descrits en la denúncia (...)” 
 
2.- Per mitjà d’ofici de data 26/10/2022 es comunicà a la persona sol·licitant la recepció de la 
seva sol·licitud d’accés a la informació pública, així com d’altra informació preceptiva. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
1.- És competent per resoldre la sol·licitud d’accés la directora d’aquesta Autoritat, de 
conformitat amb l’article 8 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i l’article 32.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (LTC). 
 
2.- La informació respecte la qual se sol·licita l’accés estaria vinculada a l’expedient 
d’informació prèvia núm. (...) /2022 iniciat per aquesta Autoritat arran la denúncia formulada per 
l’aquí sol·licitant el (...)  contra l’Ajuntament de (...) (complementada per escrit posterior de data 
(...). L’inici d’aquesta fase d’informació es va comunicar a l’aquí sol·licitant en data(...). 
 
Com s’ha indicat als antecedents, la persona sol·licitant demanava l’accés a la resolució que 
hagués posat fi a l’expedient referenciat; o, en el cas que no se’n hagués dictat cap, s’elaborés 
i lliurés un informe sobre les actuacions que l’Autoritat hauria dut a terme en aquesta fase 
d’informació. 
 
Analitzada la informació que és objecte de sol·licitud d’accés i la normativa aplicable, procedeix 
inadmetre-la, d’acord amb les següents consideracions: 
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2.1.- Pel que fa a la sol·licitud d’una còpia de la resolució finalitzadora de l’expedient núm. IP 
(...)/2022. 
 
Aquesta fase d’informació prèvia, en la data en què es dicta aquesta resolució, es troba encara 
en tràmit, i consegüentment no s’ha dictat cap resolució que en posi fi. 
 
El dret d’accés a la informació pública, d’acord amb la definició continguda a l’article 2.1.c) de 
l’LTC, és “el dret subjectiu que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació 
pública, en els termes i les condicions regulats per aquesta llei”. Per la seva banda, l’article 
2.1.b) de l’LTC -en connexió amb l’article 53 del Decret, 8/2021, de 9 de febrer, sobre la 
transparència i el dret d'accés a la informació pública- determina que, als efectes d’aquesta llei i 
dels drets que s’hi emparen, és informació pública la que l’Administració té en el seu poder. 
Aquest requisit de possessió material de la informació que es sol·licita s’ha de referir al moment 
en què es formula la sol·licitud d’accés i, per tant, exclou que quedin emparats pel dret d’accés 
informació futura o que es pugui generar en un moment posterior. 
 
En aquest sentit, l’article 18.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, estableix que s’han d’inadmetre a tràmit les sol·licituds 
“que es refereixin a informació que estigui en curs d’elaboració o de publicació general”. 
 
2.2. Pel que fa a la petició d’un informe sobre les actuacions dutes a terme en el marc de la 
informació prèvia. 
 
L’article 29.2) de l’LTC determina que seran inadmeses a tràmit “les sol·licituds d’informació 
consistents en consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels 
supòsits de consulta o orientació establerts per la legislació general de procediment 
administratiu i per les lleis sectorials que es demanin d’acord amb la normativa corresponent”. 
 
Pel últim, no resulta sobrer indicar aquí que la fase d’informació prèvia, mentre es tramita, té 
caràcter reservat per la qual cosa s’ha de denegar l’accés al seu contingut mentre no es 
conclogui, en aplicació del límit establert a l’article 21.1.c) de l’LTC. 
 
Dit això, cal fer avinent que, en consonància amb l’establert a l’article 29 de l’LTC a dalt 
transcrit, i l’article 21 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, aquesta Autoritat va adreçar un correu electrònic en 
data (...) a l’aquí sol·licitant informant-lo sobre l’estat de les actuacions referenciades, iniciades 
arran la seva denúncia.  
 
Per tot això, 
 
RESOLC 
 
Primer.- Inadmetre la sol·licitud d’accés a la documentació sol·licitada pel que fa a la resolució 
finalitzadora de l’expedient d’informació prèvia núm. IP (...)/2022 o, en el seu defecte, a 
l’elaboració i lliurament d’un informe que reculli les actuacions dutes a terme per l’Autoritat en el 
marc del dit expedient, d’acord amb l’exposat al fonament de dret 2n. 
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Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona sol·licitant. 
 
Tercer-  Publicar aquesta resolució al Portal de Transparència de l’Autoritat, prèvia dissociació 
de les dades personals,  de conformitat amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2013.  
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb els articles 26.2 de la 
Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 14.3 del Decret 
48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, es pot interposar reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord 
amb els articles 39.1 i 42.1 de la Llei 19/2014. Alternativament, en el mateix termini d’un mes 
podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, d’acord amb el que preveuen els articles 38 de la Llei 19/2014 i 123 i 
següents de l’LPAC; o bé, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 71.4 de la Llei 19/2014 i 8, 14 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa   
 
Igualment, la persona afectada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient 
per a la defensa dels seus interessos. 
 
La directora,  

 

 

 

 


