
 
Resolució 27/2017, d'1 de febrer 

 

Número de l’expedient de Reclamació: 498/2016 

Administració reclamada: Ajuntament de Molins de Rei. 

Informació reclamada: Còpies del llistat o inventari de cadascuna de les instal·lacions elèctriques 
d'aquest municipi que hagin passat la inspecció i revisió periòdica, i de tots els locals de pública 
concurrència inclòs l'enllumenat públic la titularitat dels quals correspongui a aquest Ajuntament. 

Sentit de la Resolució: Finalització per pèrdua sobrevinguda de l'objecte de la Reclamació. 

Resum: L'Administració ha lliurat la informació sol·licitada amb posterioritat a la presentació de la 
reclamació i mentre aquesta s'estava tramitant. El lliurament de la informació a la persona reclamant 
constituïa l'objecte de la reclamació, de manera que un cop obtinguda la informació, és procedent declarar 
la finalització del procediment. 

Paraules clau: Ajuntament. Lliurament extemporani de la informació. Instal·lacions elèctriques. Pèrdua 
d’objecte. 

Ponent: Manuel Ibarz Casadevall. 

 

Antecedents 

1. El 5 desembre 2016 va tenir entrada en el registre de la GAIP la Reclamació 498/2016, en relació 

amb una sol·licitud d'informació que tenia per objecte obtenir de l'Ajuntament de Molins de Rei, 

informació sobre “les instal·lacions elèctriques del municipi que hagin passat la inspecció i revisió 

periòdica, i de tots els locals de pública concurrència inclòs l'enllumenat públic, la titularitat dels quals 

correspongui a aquest Ajuntament”. 

2. El 2 de novembre de 2016 la persona reclamant havia sol·licitat l'accés a la indicada informació a 

l'Ajuntament de Molins de Rei, sense que en la data de presentació de la reclamació la corporació li 

hagués donat resposta. 

3. El Ple de la GAIP celebrat el 21 desembre 2016 va admetre a tràmit la reclamació, cosa que va 

comunicar a la persona reclamant i a l'Ajuntament de Molins de Rei al qual, a més, va demanar el 

corresponent informe jurídic sobre la sol·licitud que li havia estat formulada. 

4. Mitjançant escrit de data 5 de gener de 2017, l'Ajuntament de Molins de Rei per mediació del seu 

alcalde, va lliurar a la GAIP un extens informe, acompanyat de documentació exhaustiva sobre la 

informació que li havia estat sol·licitada. 

5. El 12 gener 2017 la GAIP va remetre a la persona reclamant tota la documentació rebuda i li va 

demanar que manifestés si es donava per satisfeta en la seva pretensió. 
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6. El 13 de gener de 2017 La persona reclamant va fer saber a la GAIP que, en relació amb la 

reclamació de referència, havia formulat una nova petició a l'Ajuntament de Molins de Rei. 

 

Fonaments jurídics 

1. Lliurament extemporani de la informació 

Com es desprèn dels antecedents, l'Administració, en resposta a la petició que li va formular la GAIP, ha 

lliurat la informació que li havia estat sol·licitada que, al seu torn, ha estat lliurada a la persona reclamant. 

El fet que la persona reclamant hagi presentat "un nou escrit de petició sobre les inspeccions elèctriques" 

no desvirtua el fet d'haver rebut resposta a la petició anterior. 

I, atès que la informació lliurada és exhaustiva, es considera que dóna resposta a la sol·licitud d'accés que 

va donar lloc a la reclamació i que, per tant, és procedent finalitzar el procediment. 

 

2. Publicitat de les resolucions de la GAIP 

L'article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP es publicaran al portal de la Comissió, prèvia 

dissociació de les dades personals. 

 

Resolució 

D'acord amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió d'1 de febrer de 

2017, resol per unanimitat: 

1. Declarar la finalització de la Reclamació 498/2016, per pèrdua sobrevinguda del seu objecte, en haver 

estat lliurada extemporàniament per part de l'Administració la informació reclamada. 

2. Disposar la publicació d'aquesta Resolució al web de la GAIP. 

 

Barcelona, 1 febrer 2017 

 

 

 

Elisabet Samarra i Gallego 
Presidenta 
 

Contra aquesta resolució, 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 notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
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