Resolució de 18 de desembre de 2017, del Director de Serveis, per la qual s’estima la
sol·licitud d’accés a la informació pública formulada per l’ Associació Servidors Públics
de Catalunya.

Identificació de l’expedient: EXI_2017_EXP_SIP001SOLC_00001484
Sol·licitant: Yolanda Hernández Darnés.
En representació de l’ Associació Servidors Públics de Catalunya
NIF: G67110932
FETS
En data 4 de desembre de 2017 es va presentar una sol·licitud d’accés a informació pública
amb el contingut següent:
“Volem tenir accés a la relació de contractesi/o expedients de contractació que en aplicació de
la Orden HPF/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por la que se
adoptan medidas en defensa del interès general y en garantia de los Servicios públicos
fundamentales en la Comunidad Autónoma de Catalunya. a) no s’han adjudicat b) s’ha aturat
la seva licitació?”
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, reconeix el dret de totes les persones d’accedir a la informació pública.
2. De conformitat amb l’article 20.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el dret d’accés a
la informació pública només pot ésser denegat o restringit per les causes expressament
establertes per les lleis. No concorren en aquest supòsit cap causa d’inadmissió de la sol·licitud
ni cap límit que comporti limitar totalment o parcialment l’accés a la informació.
3. De conformitat amb l’article 36 de la mateixa Llei, si una sol·licitud és estimada totalment o
parcialment, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a l’interessat, en el format que
l’hagi demanada, en el termini de trenta dies. L’Administració pot subministrar la informació en
un format diferent del sol·licitat si concorre un dels supòsits previstos a l’apartat segon de
l’article 36.
4. D’acord amb l’article 37 de la Llei, l’accés a la informació pública és gratuït si les dades són
consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en
el qual han d’ésser lliurades per correu electrònic, i l’expedició de còpies o bé la transposició
a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la
qual no pot excedir el cost de l’operació.

Per tot això, en virtut de les competències que m'han estat atorgades per l’article 32 de la Llei
19/2014, del 19 de desembre,

RESOLC
1. Estimar la sol·licitud d’accés a informació pública presentada en data 4 de desembre de
2017, per la senyora Yolanda Hernández Darnés, en representació de l’ Associació Servidors
Públics de Catalunya, amb NIF G67110932.
2. Subministrar la informació en el format que es va demanar, d’acord amb l’article 36.1 de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
que consta a l’annex d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva notificació, recurs
potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada o recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar
a partir de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que preveuen els articles 77 de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Aquesta Resolució també pot ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en el termini d’un mes, a comptar des de
la notificació de la resolució, d’acord amb el que preveu l’article 42 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre de transparència, accés a la Informació pública i bon govern.

Barcelona, 18 de desembre de 2017
CPISR-1 C
Francesc Xavier
Rodriguez
Guasch
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Xavier Rodríguez Guasch
Director de Serveis

ANNEX

Resolució 18 de desembre de 2017
EXI_2017_EXP_SIP001SOLC_00001484
Sol·licitant: Sra. Yolanda Hernández Darnés, en representació de l’ entitat Associació
Servidors Públics de Catalunya, amb NIF: G67110932
“Volem tenir accés a la relació de contractesi/o expedients de contractació que en aplicació de
la Orden HPF/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por la que se
adoptan medidas en defensa del interès general y en garantia de los Servicios públicos
fundamentales en la Comunidad Autónoma de Catalunya. a) no s’han adjudicat b) s’ha aturat
la seva licitació?”
En el cas del Departament de Salut, els efectes de l’ Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre,
sobre els expedients de tramitació ha tingut un impacte molt reduït, materialment poc
significatiu, atès que la gran majoria de programes del departament de Salut estan
excepcionats per trobar-se inclosos a l’annex I (serveis públics fonamentals d’acord amb
l’Ordre PRE/2454/2015, de 20 de novembre).

