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[decret]
Núm. de Decret i Data:
2022DECR000091 24/01/2022

X2022000303

DECRET D’ALCALDIA
Vist l’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en el que s’estableix que “La informació relativa a les
decisions i actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració ha de fer pública en
aplicació del principi de transparència ha d’incloure: […] h) Les resolucions
administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública i les resolucions judicials
definitives que afectin les persones obligades al compliment d’aquesta llei, per raó de
l’exercici de les funcions i responsabilitats que els atribueix.”
Vist l’informe jurídic de data 20 de gener de 2022, emès pel Cap de Recursos Humans i
Organització, el Sr. Antonio López Martínez, i que es transcriu a continuació:
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“Assumpte: Transparència de sentències i altres resolucions recaigudes en
procediments judicials en les que ha esta part processal l’Ajuntament de Premià de
Dalt.
ANTECEDENTS DE FET
La llei 19/2013, de 9 de desembre, d’accés a la informació publica i bon Govern té per
objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el
dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon
govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències
derivades del seu incompliment.
FONAMENTS DE DRET
Primer i Únic.- La Constitució Espanyola de 1978, disposa al seu article 105 b) que
“La llei regularà:
L’accés dels ciutadans als arxius i registres administratius, a excepció a la
seguretat i defensa de l’Estat, l’averiguació dels delictes i la intimitat de les
persones”.
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La Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon
govern, regula la transparència de l’activitat publica, regulant i garantint el dret d’accés
a la informació. En aquest sentit, l’article 2 de la llei de transparència disposa que
“1. Les disposicions d’aquest títol s’apliquen a:
a) L’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats
autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla i les entitats que integren
l’Administració local.
(…)
2. Als efectes del que preveu aquest títol, s’entén per administracions públiques
els organismes i les entitats inclosos a les lletres a) a d) de l’apartat anterior.”
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L’article 5 de la llei 19/2013, regula com a principis generals que:
“1. Els subjectes que enumera l’art. 2.1 han de publicar de manera periòdica i
actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir
la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i el
control de l’actuació pública.
2. Les obligacions de transparència que conté aquest capítol s’entenen sense
perjudici de l’aplicació de la normativa autonòmica corresponent o d’altres
disposicions específiques que prevegin un règim més ampli en matèria de
publicitat.
3. Són aplicables, si s’escau, els límits al dret d’accés a la informació pública que
preveu l’art. 14 i, especialment, el derivat de la protecció de dades de caràcter
personal, que regula l’art. 15. Sobre això, quan la informació contingui dades
especialment protegides, la publicitat només s’ha de portar a terme amb la
dissociació prèvia d’aquestes.
4. La informació subjecta a les obligacions de transparència s’ha de publicar en
les corresponents seus electròniques o pàgines web i d’una manera clara,
estructurada i entenedora per als interessats i, preferiblement, en formats
reutilitzables. S’han d’establir els mecanismes adequats per facilitar
l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació
publicada així com la seva identificació i localització.
Quan es tracti d’entitats sense finalitat de lucre que persegueixin exclusivament
fins d’interès social o cultural i el pressupost de les quals sigui inferior a 50.000
euros, el compliment de les obligacions derivades d’aquesta Llei es pot fer
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utilitzant els mitjans electrònics posats a la seva disposició per l’Administració
pública de la qual provingui la major part de les ajudes o subvencions públiques
percebudes.
5. Tota la informació ha de ser comprensible, d’accés fàcil i gratuït i ha d’estar a
disposició de les persones amb discapacitat en una modalitat subministrada per
mitjans o en formats adequats de manera que siguin accessibles i
comprensibles, d’acord amb el principi d’accessibilitat universal i disseny per a
tots.”
L’article 7 de la llei de transparència, disposa que
“Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de
publicar:
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a) Les directrius, les instruccions, els acords, les circulars o les respostes a
consultes plantejades pels particulars o altres òrgans en la mesura en què
suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics.
b) Els avantprojectes de llei i els projectes de decrets legislatius la iniciativa dels
quals els correspongui, quan se sol·licitin els dictàmens als òrgans consultius
corresponents. En el cas en què no sigui preceptiu cap dictamen la publicació
s’ha de fer en el moment de la seva aprovació.
c) Els projectes de reglaments la iniciativa dels quals els correspongui. Quan
sigui preceptiva la sol·licitud de dictàmens, la publicació s’ha de produir una
vegada que aquests hagin estat sol·licitats als òrgans consultius corresponents
sense que això suposi, necessàriament, l’obertura d’un tràmit d’audiència
pública.
d) Les memòries i informes que conformin els expedients d’elaboració dels
textos normatius, en particular, la memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu que
regula el Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol.
e) Els documents que, d’acord amb la legislació sectorial vigent, s’hagin de
sotmetre a un període d’informació pública durant la seva tramitació.”
L’article 15 de la llei de transparència regula la protecció de dades i posa de manifest
que:
“1. Si la informació sol·licitada conté dades especialment protegides a què es
refereix l’apartat 2 de l’art. 7 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, l’accés únicament es pot autoritzar
en cas que es tingui el consentiment exprés i per escrit de l’afectat, llevat que

Òrgan

REFERÈNCIA

DEC

SECRETARIA

2022/000001/1366

Codi Segur de Verificació: 04235ef3-f5d6-4a5b-bce2-a17d23f70a28
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_6930473
Data Impressió: 25/01/2022 08:02:07
Pàgina 4 de 7

SIGNATURES

Í$7È5ef3-f5d6-4a5b-bce2-a17d23f70a28XÎ

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 21/01/2022 10:51
2.- Josep Triadó Bergés (SIG) (Alcalde), 24/01/2022 20:01
3.- Ajuntament de Premià de Dalt. 2022DECR000091 24/01/2022

[decret]

X2022000303

l’afectat hagi fet manifestament públiques les dades abans que se sol·licités
l’accés.
Si la informació inclou dades especialment protegides a què es refereix l’apartat
3 de l’art. 7 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, o dades relatives a
la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin
l’amonestació pública a l’infractor, l’accés només es pot autoritzar en cas que es
tingui el consentiment exprés de l’afectat o si aquell està emparat per una
norma amb rang de llei.
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2. Amb caràcter general, i llevat que en el cas concret prevalgui la protecció de
dades personals o altres drets constitucionalment protegits sobre l’interès
públic en la divulgació que ho impedeixi, es concedeix l’accés a informació que
contingui dades merament identificatives relacionades amb l’organització, el
funcionament o l’activitat pública de l’òrgan.
3. Quan la informació sol·licitada no contingui dades especialment protegides,
l’òrgan al qual s’adreci la sol·licitud ha de concedir l’accés prèvia ponderació
suficientment raonada de l’interès públic en la divulgació de la informació i els
drets dels afectats les dades dels quals apareguin en la informació sol·licitada,
en particular el seu dret fonamental a la protecció de dades de caràcter
personal.
Per tal de dur a terme aquesta ponderació, l’òrgan esmentat ha de prendre
particularment en consideració els criteris següents:
a) El menor perjudici als afectats derivat del transcurs dels terminis que
estableix l’art. 57 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol.
b) La justificació pels sol·licitants de la seva petició en l’exercici d’un dret o el fet
que tinguin la condició d’investigadors i motivin l’accés en fins històrics,
científics o estadístics.
c) El menor perjudici dels drets dels afectats en cas que els documents
únicament continguin dades de caràcter merament identificatiu d’aquells.
d) La garantia més gran dels drets dels afectats en cas que les dades
contingudes en el document puguin afectar-ne la intimitat o la seguretat, o es
refereixin a menors d’edat.
4. No és aplicable el que estableixen els apartats anteriors si l’accés s’efectua
prèvia dissociació de les dades de caràcter personal de manera que s’impedeixi
la identificació de les persones afectades.
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5. La normativa de protecció de dades personals és aplicable al tractament
posterior de les obtingudes a través de l’exercici del dret d’accés.”
En el cas que ens ocupa, estén davant de informació jurídica, en la qual l’ajuntament
ha sigut part i contretament en la resolucions judicials, Sentencies i/o Autos, resolts
per diferents jutjats durant el període de temps anual.
No obstant això, s’haurà de fer constar de forma parcial la resolució contreta, amb les
dades del jutjat, procediment, les parts, amb salvaguarda de les dades personals, i el
fallo judicial amb un petit resum d’aquest.
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CONCLUSIÓ
El tècnic que subscriu informa favorablement de la publicació de la relació extractada
de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en les que ha
estat part l’ajuntament de Premià de Dalt, durant el període corresponent a l’any 2021
i que es relaciona a continuació:
1.- Sentència 162/2021 de data 19 d’abril de 2021 del Jutjat Social núm. 1 de Mataró,
dictada amb relació al procediment de conflicte col·lectiu 181/2021-A, per la qual es
desestima íntegrament la demanda interposada a nom de V.F.R contra l’Ajuntament
de Premià de Dalt, confirmant la resolució impugnada per ser ajustada a dret.
2.- Sentència 2801/2021 de data 25 de maig de 2021 del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Sala de lo Social, secció tercera, per la qual es desestima el recurs de
suplicació interposat a nom de A.G.C contra la Sentència núm. 188/2020, de data 5
d’octubre del Jutjat de lo Social núm. 28 de Barcelona, dels autos 520/2019,
confirmant la sentència en la seva totalitat, per ser cosa jutjada i inexistència
d’incapacitat absoluta per accident laboral.
3.- Sentència 197/2021 de data 7 de juliol de 2021 del Jutjat de lo Penal número 2 de
Mataró, del procediment abreujat 233/2020-C, per la qual es condemna el Sr. A.S com
autor d’un delicte de danys i d’un delicte lleus de lesions.
4.- Auto de data 22 de setembre de 2021 del Jutjat d’Instrucció número 5 de Mataró,
pel qual s’acorda el sobreseïment provisional de les diligències prèvies 937/2020 LA,
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per un delicte de danys en mobiliari urbà denunciat per l’Ajuntament de Premià de
Dalt contra el Srs. A.J.B.L i N.T.F.
5.- Sentència 212/2021 de data 24 de setembre de 2021 del Jutjat d’Instrucció número
5 de Mataró, del procediment de judici lleu número 332/2020, per la qual s’absol el Sr.
M.L.P d’un delicte lleu de danys.”
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,
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RESOLC
1. PUBLICAR al web municipal de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en aplicació al
principi de transparència establert a l’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la
relació extractada de les sentències i altres resolucions recaigudes en
procediments judicials en les que ha estat part processal l’Ajuntament de
Premià de Dalt l’any 2021, que s’adjunta com a Annex I al present acord.
2. COMUNICAR aquests acords al Departament de Comunicació, per al seu
coneixement i als efectes escaients.

Premià de Dalt, signat electrònicament a la data que hi figura al marge del document.

En dono fe,
Josep Triadó i Bergés
L’Alcalde

Mireia Boté i Massagué
Secretària General
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ANNEX I
RELACIÓ EXTRACTADA DE SENTÈNCIES I ALTRES RESOLUCIONS RECAIGUDES EN
PROCEDIMENTS JUDICIALS EN LES QUE HA ESTAT PART PROCESSAL L’AJUNTAMENT
DE PREMIÀ DE DALT CORRESPONENTS A L’ANY 2021
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1.- Sentència 162/2021 de data 19 d’abril de 2021 del Jutjat Social núm. 1 de Mataró,
dictada amb relació al procediment de conflicte col·lectiu 181/2021-A, per la qual es
desestima íntegrament la demanda interposada a nom de V.F.R contra l’Ajuntament
de Premià de Dalt, confirmant la resolució impugnada per ser ajustada a dret.
2.- Sentència 2801/2021 de data 25 de maig de 2021 del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Sala de lo Social, secció tercera, per la qual es desestima el recurs de
suplicació interposat a nom de A.G.C contra la Sentència núm. 188/2020, de data 5
d’octubre del Jutjat de lo Social núm. 28 de Barcelona, dels autos 520/2019,
confirmant la sentència en la seva totalitat, per ser cosa jutjada i inexistència
d’incapacitat absoluta per accident laboral.
3.- Sentència 197/2021 de data 7 de juliol de 2021 del Jutjat de lo Penal número 2 de
Mataró, del procediment abreujat 233/2020-C, per la qual es condemna el Sr. A.S com
autor d’un delicte de danys i d’un delicte lleus de lesions.
4.- Auto de data 22 de setembre de 2021 del Jutjat d’Instrucció número 5 de Mataró,
pel qual s’acorda el sobreseïment provisional de les diligències prèvies 937/2020 LA,
per un delicte de danys en mobiliari urbà denunciat per l’Ajuntament de Premià de
Dalt contra el Srs. A.J.B.L i N.T.F.
5.- Sentència 212/2021 de data 24 de setembre de 2021 del Jutjat d’Instrucció número
5 de Mataró, del procediment de judici lleu número 332/2020, per la qual s’absol el Sr.
M.L.P d’un delicte lleu de danys.

