
  

  

Brígida Manau Vila, secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de 

Cardona  

 

INFORMO 

Antecedents 

 

En data 8 de febrer de 2019 va tenir entrada en el registre general d’aquest 

ajuntament la comunicació de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública de la Generalitat en la qual es donava trasllat a aquesta 

administració local de la Reclamació número 61/2019, presentada davant de 

la Comissió el dia 4 de febrer de 2019, i de la qual som part reclamada.  

 

La reclamació la va formular el Sr. David Alejandro Fernandez Sancho, amb 

DNI número 53781829D, en tant que havia sol·licitat a l’Ajuntament de 

Cardona informació relativa als requeriments rebuts a l’Ajuntament per part 
de la Delegació del Govern en relació a l’incompliment de la Llei 39/1981, 

de 28 d’octubre, per la qual es regula l’ús de la bandera d’Espanya, així com 

altra informació associada, i aquest ajuntament no li havia fet arribar. 

 

Per part de secretaria no es tenia coneixement d’aquesta sol·licitud 

d’informació pública, de manera que s’efectuen les comprovacions 
oportunes per tal de verificar que es cursés la petició i els motius pels quals 

no se’ls va donar accés a la informació sol·licitada. 

 

Es comprova que el dia 23 d’agost de 2018 té entrada en el registre de 

l’Ajuntament la petició formulada pel Sr. David Alejandro Fernandez i que 

des de l’oficina del registre es dóna accés de la petició a la Unitat de 

Secretaria. 

 

Es dóna la circumstància que la Secretària Interventora accidental que 

subscriu en aquella data es trobava de vacances i no va tenir coneixement 

de la petició. La persona que substituïa la secretària accidental no va tenir 

constància de la petició i no li va donar resposta.  

 

 

Fonaments jurídics 

L’accés a la informació pública es troba regulat al Títol III, capítols I, II i III, 

articles 18 a 25, de la Llei 19/2014 , de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 
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D’acord amb l’article 18.1 de la referida Llei les persones tenen el dret 

d’accedir a la informació pública a que fa referència l’article 2.b de la Llei a 
títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica 

legalment constituïda. 

L’exercici d’aquet dret no és condicionat a la concurrència d’un interès 

personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap 

norma. 

Els límits de l’accés a la informació pública es determinen d’acord amb 
l’establert a l’article 21 de la Llei, tenint en compte que s’han de denegar si 

la informació conté dades personals especialment protegides (article 23) o 

afecten el compliment de la protecció de dades personals (article 25) 

 

L’exercici del dret d’accés a la informació s’ha de fer d’acord amb el previst 

als articles 26 a 37 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de manera que 

el termini per resoldre-les és d’un mes a partir del dia següent a la recepció 
de la sol·licitud. 

 

 

Conclusió 

 

La petició que es formula pel Sr. David Alejandro Fernandez troba el seu 
reconeixement en el dret d’accés a la informació pública previst a la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

 

L’Ajuntament de Cardona ha d’aportar la informació requerida donat que no 

es tracta d’informació que contingui dades especialment protegides, que 

suposi l’incompliment de la normativa de protecció de dades personals o 
que es trobi en algun dels límits al dret d’accés previstos a l’article 21 de la 

referida Llei. 

La falta de resposta d’aquesta administració no es va fer de manera 

voluntària, sinó que va ser resultat del procediment intern de l’ajuntament a 

aquests efectes i, tot i que es va registrar correctament la seva petició, des 

de la secretaria municipal no es va tenir coneixement d’haver-se formulat 
aquesta petició fins al moment de rebre la reclamació de la Comissió de 

Garantia del Decret d’Accés a la Informació Pública. Això no obsta que 

s’hagi incomplert el termini establert a l’article 33 de la Llei 19/2014 , de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

D’acord amb això, en data 15 de febrer de 2019 es va traslladar la 
informació requerida a la persona sol·licitant mitjançant notificació 

electrònica. 
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La titular accidental d’aquesta secretaria també ha fet les gestions 

oportunes en quan a procediment de gestió interna per intentar evitar que 
es torni a produir de nou la manca de resposta a una petició d’informació 

pública,  i donar estricte compliment a l’establert a l’article 27.4 de la Llei 

19/2014 , de 29 de desembre, pel que respecta a l’establiment de sistemes 

per a integrar la gestió de les sol·licituds d’informació en l’àmbit de la seva 

organització interna. 

 

Cardona, 21 de febrer de 2019 

 

La Secretària-Interventora accidental 

Brígida Manau Vila 

 

Signat digitalment al marge 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de AJUNTAMENT DE CARDONA
	2019-02-21T13:44:51+0100
	Cardona
	Brígida Manau Vila - DNI 77743831J (SIG)
	Ho accepto


	verificationUrl1: Off
	fieldName11: Off
	fieldName21: Off
	verificationUrl2: Off
	fieldName12: Off
	fieldName22: Off
	verificationUrl3: Off
	fieldName13: Off
	fieldName23: Off


