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 “2. Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’informació consistents en consultes 
jurídiques o peticions d’informes o dictàmens.” 
 
Tal i com estableix la Resolució de la GAIP 226/2017, de 12 de juliol en el seu fonament de dret 
primer:  
 

“Fonaments jurídics 

1. Dret d’accés a la informació sol·licitada 

(...) La informació sol·licitada, que ha de lliurar l’Ajuntament a la persona reclamant, 
consta de dues peces: 

Per una banda, còpia de la sentència del procediment ordinari 347/2015, del Jutjat del 
Contenciós administratiu número 2 de Girona, contra l’Ajuntament de Cantallops. Es 
tracta d’una sentència perfectament identificada, en la que l’Ajuntament reclamat n’és 
part i, per tant, l’ha de tenir; i si no la té la pot demanar als seus advocats o al Jutjat. 
Per tant, res impedeix que pugui copiar-la i lliurar-la a la persona reclamant, sens 
perjudici que si a la sentència hi consten dades personals de terceres persones 
afectades cal que l’Ajuntament les tatxi a la còpia preparada pel seu lliurament. 

Per una altra, un informe sobre la situació processal actual. Tampoc sembla que hi hagi 
res que limiti l’accés a aquesta informació, sempre que existeixi. És a dir: no està 
acreditat que hi hagi un informe municipal (o a mans de l’Ajuntament) sobre la situació 
processal actual del cas que ha estat objecte de la sentència indicada al paràgraf 
anterior. Si aquest informe existeix, la persona reclamant té dret a obtenir-lo. Si no 
existeix, el dret d’accés a la informació no empara que es pugui obligar l’Ajuntament 
a redactar-lo; en aquest sentit, l’article 29.2 LTAIPBG estableix la inadmissibilitat de 
les sol·licituds d’informació que consisteixen en consultes jurídiques o peticions 
d’informes, que seria aquest cas. Per tant, el lliurament d’aquesta informació resta 
condicionat a l’existència efectiva de l’informe demanat.” 

La sol·licitud ha de ser inadmesa en aplicació de l'article 29.2 de la LTAIPBG, atenent al fet que 
la consulta sol·licitada hauria de ser creada expressament perquè no existeix. 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

En virtut dels Antecedents i Fonaments Jurídics descrits procedeix:  

PRIMER.- INADMETRE la sol·licitud d’accés a la informació pública formulada pel Sr.  
, en virtut del que disposa l’article 34.2 de la LTAIPBG, en virtut del que 






