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Sol·licita consulta expedient obres del c. Croacia, 13

w w w . s a n t q u i r ze va l l e s. ca t

Us notifiquem que, mitjançant decret d’Alcaldia número 202002822 de data 17/08/2020,
s’ha dictat la resolució que es transcriu, de forma literal, a continuació:

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 20/07/2020 (R.E.2020009034) na Mª de los Ángeles Brigido Árias sol·licita a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vista dels plànols corresponents a la piscina
construïda en la parcel·la (veïna) emplaçada al carrer Croàcia núm. 13 d’aquest
municipi.
La sol·licitant no manifesta en la petició quin és l’objectiu de l’accés a la informació i
documentació públiques peticionades.
2. Es consulten els expedients relacionats amb el dit emplaçament, dels quals resulten
els següents expedients tancats:
-

Expedient OMA2017/000002

3. D’acord amb l’informe jurídic de data 12 d’agost de 2020, emès per la lletrada de
Territori.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 14/2019, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern (en endavant LTAIPIBG).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (en endavant LPA).
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques Catalanes (en endavant LPAC).

Primera.- D’acord amb l’article 4 de la llei 39/2015 LPA, i vist que la sol·licitud
d’informació pública s’ha formulat per persona que té la condició d’interessada.
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Atès que el procediment del que se’n sol·licita informació és un procediment
administratiu acabat, per tant, cal tramitar la petició d’acord amb el règim establert a la
llei 14/2019 LTAIPIBG,
Segona.- Atès que la sol·licitud s’ha formulat de conformitat amb els articles 26 a 28 de
la llei 14/2019 LTAIPIBG, per tant, és admissible a tràmit.
Tercera.- Atès que l’objecte de la petició es considera informació pública, d’acord amb
la definició que en fa l’article 2 de la llei 14/2019 LTAIPIBG.
Quarta.- Atès que els expedients objecte d’aquesta petició d’accés contenen projectes
tècnics elaborats per tercers (autors) que ostenten els drets d’explotació corresponents.
Atenent el que s’estableix a l’article 21.1.g) de la llei 14/2019 LTAIPIBG, que preserva
els dret de propietat intel·lectual i industrial que puguin derivar-se d’aquests projectes
tècnics o planells.
I en aquest sentit, atès el Dictamen núm. 1/2016 emès per la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) relatiu a una consulta general sobre
accessibilitat a projectes tècnics i a altres documents inclosos als expedients de
llicències (...), que preveu com a mesura de cautela per aquests supòsits – i d’acord
amb el principi de proporcionalitat- l’accés i obtenció de copies no obstant condicionat a
la presentació de declaració responsable per part de la persona peticionària mitjançant
la qual aquesta es compromet a un no ús dels documents protegits amb finalitats
d’aprofitament econòmic, amb l’advertiment de possibles responsabilitats al seu càrrec
en cas de fer-ne ús no autoritzat.
Cinquena.- Atès que pot afectar drets i interessos de terceres persones, i d’acord amb
l’article 31 de la citada llei, i que els possibles afectats estan identificats, se’ls ha de
donar trasllat de la sol·licitud, i tenen un termini de deu dies per presentar o adduir les
manifestacions que considerin pertinents, i en el seu cas oposar-se a l’accés. Aquest
tràmit suspèn el termini per resoldre.
En aquest sentit, es consideren titulars de drets o interessos afectats per la informació
sol·licitada les següents persones:
-

En Jordi Pumarola Batlle, per la seva condició de titular de la finca en la que es
troba la piscina, llur projecte constructiu es sol·licitar consultar, emplaçada al
carrer Croàcia núm. 13 de Sant Quirze del Vallès.

DISPOSICIÓ
L’Alcaldessa, resol:
PRIMER.- Donar trasllat de la petició d’accés a la informació/documentació públiques al
tercer afectat d’acord amb la consideració jurídica cinquena, als efectes de que en un
termini de deu dies pugui presentar o adduir les manifestacions que considerin
pertinents.
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SEGON.- Notificar el trasllat de la petició al tercer afectat a la persona interessada i la
suspensió del termini per dictar resolució fins que no es rebin les al·legacions o hagi
transcorregut el termini per presentar-les, moment en el que es dictarà Decret d’Alcaldia
resolent la petició.

RECURSOS

L'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa, i no pot ser impugnat
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs
ajustat a Dret.

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 13074507150767035361.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

3/3

