Acord 205/2017/PS, de 21 de setembre de 2018, pel qual es deixa sense efectes l’Acord de 20
de novembre de 2017, de sol·licitud d’incoació d’un procediment sancionador per desatendre
el requeriment d’execució de la Resolució 205/2017, de 21 de juny

Número de la Resolució: 205/2017
Número d’expedient de la Reclamació: 215/2017
Administració reclamada: Empresa municipal ADSA (Aparcaments Despí SA). Ajuntament de Sant
Joan Despí.
Informació reclamada: Documentació sobre revisió i manteniment d’extintors.
Ponent: Josep Mir Bagó

Antecedents
El dia 20 de novembre de 2017 el Ple de la GAIP va adoptar l’Acord per requerir la incoació del
procediment sancionador, d’acord amb l’article 86 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), davant la desatenció del
requeriment formulat a l’empara de l’article 43.3 LTAIPBG a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en
relació amb l’execució de la Resolució 205/2017, de 21 de juny.
El 10 de gener de 2018 entra a la GAIP l’escrit de l’Alcalde de Sant Joan Despí de formulació del
requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu regulat per l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en oposició al
requeriment de la GAIP esmentat.
El 7 de febrer de 2018 el Ple de la Comissió va aprovar l’Acord 205/2017/PS, pel qual es rebutja el
requeriment formulat a aquesta Comissió de Garantia per l’Alcalde de Sant Joan Despí, notificat el 10
de gener de 2018, en relació amb el requeriment de la GAIP de 20 de novembre de 2017 que
demana la incoació del procediment sancionador en relació amb l’incompliment d’execució de la
Resolució 205/2017, de 21 de juny.

1

El 17 d’abril de 2018 l’Ajuntament de Sant Joan Despí adreça un escrit a la GAIP en el que comunica
que: “De conformitat amb allò previst pel Capítol II del Títol VII de la Llei 19/2014, regulador del règim
sancionador, es reitera que ni ADSA ni l’Ajuntament de Sant Joan Despí han tingut intenció d’incórrer
en infracció sancionable, doncs des del primer moment han entès, per error involuntari, que la
documentació interessada era únicament requerida a dos aparcaments, extrem que es sotmet
novament a consideració d’aquesta Comissió a l’efecte d’obtenir resolució final de compliment”. En el
mateix escrit s’hi acompanya nova documentació per a l’execució de la Resolució. El 19 d’abril la
Comissió en fa trasllat a la part reclamant.
El 18 de maig de 2018 la part reclamant mostra la seva disconformitat amb la documentació
obtinguda durant tota la fase d’execució de la Resolució i presenta a la GAIP unes al·legacions que
van ser trameses a l’Ajuntament el 28 de maig.
El 13 de juliol de 2018 té entrada a la GAIP un escrit de l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan Despí
en resposta a les al·legacions formulades per la part reclamant del 18 de maig, en el qual comunica
que: “El representant de Societat Justa Despí (SJD), valora les manifestacions i documentació lliurada
per l’Ajuntament, però fent contrast amb la documentació reclamada el 19 de maig de 2017, ampliant
de passada, la petició d’informació/documentació, més enllà dels extrems a informar estimats per
resolució de 21 de juny de 2017”. Posa de manifest un parell d’aclariments en relació amb les últimes
al·legacions formulades per la part reclamant. I annexa a aquesta comunicació hi consta un informe
del Gerent d’ADSA precisant aquests aclariments. A més, comunica que “s’han aportat a l’expedient
TOTS els contractes de manteniment i revisió d’extintors corresponents als aparcaments gestionats
per ADSA i s’ha certificat que, en períodes anteriors als contractats, el serveis de manteniment i
revisió es feia amb mitjans propis. S’ha aportat tota la documentació de què es disposa i així s’ha
manifestat oberta i reiteradament a l’interessat, i en el sí de l’expedient”.
El 14 de setembre de 2018 la part reclamant s’adreça a la GAIP per posar de manifest que, tot i
l’última comunicació de l’Ajuntament, manté les seves consideracions exposades en les al·legacions
de 18 de juliol de 2018.

Fonaments
L’article 43.3 LTAIPBG disposa que la GAIP pot requerir a l’Administració a executar adequadament
les seves Resolucions i els acords de mediació, i que la desatenció d’aquest requeriment pot donar
lloc a l’exigència de responsabilitats, d’acord amb el títol VII LTAIPBG. Concretament, l’article 77.2.b)
tipifica com a falta molt greu que s’impedeixi l’accés en el supòsit contemplat a l’article 43 LTAIPBG
esmentat.
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De conformitat amb el que consta als antecedents, la GAIP considera acreditada l’execució de la
Resolució esmentada, que va motivar el seu requeriment i l’acord d’incoació d’expedient sancionador,
ja que l’Ajuntament afirma haver lliurat tota la informació sol·licitada que es troba en el seu poder i no
se’l pot obligar a donar informació de la que no en disposa.

Acord
Sobre la base dels antecedents i fonaments exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 21 de
setembre de 2018, acorda per unanimitat:
1. Deixar sense efecte l’Acord de 20 de novembre de 2017, de sol·licitud d’incoació del procediment
sancionador per desatenció del requeriment d’execució de la Resolució 205/2017, en haver
cessat l’incompliment de l’Administració que el va motivar. Com a conseqüència, també es queda
sense efectes l’Acord 205/2017/PS, pel qual es rebutja el requeriment formulat a aquesta
Comissió de Garantia per l’Alcalde de Sant Joan Despí el 8 de gener de 2018, en relació amb el
requeriment de la GAIP de 20 de novembre de 2017, que demana la incoació del procediment
sancionador en relació amb l’incompliment d’execució de la Resolució 205/2017, de 21 de juny.
2. Traslladar a les parts aquest Acord, i disposar la seva publicació al web de la GAIP.

Barcelona, 21 de setembre de 2018

Per substitució

CPISR-1 C Josep Mir Bagó

Signat digitalment per CPISR-1 C Josep Mir Bagó
Data: 2018.09.26 10:51:17 +02'00'

Elisabet Samarra i Gallego
Presidenta

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva
notificació, d’acord amb l’article 44 i altres preceptes aplicables de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
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