
           

                                                                   
  

 
STSJ de Madrid de 6 de novembre de 2017, recurs 991/2016 

 

Personal funcionari afectat per uns esdeveniments identificats a la sol·licitud 

d’informació pública (accés al text de la sentència)  

 

L’interessat va sol·licitar informació sobre diversos atemptats de finals dels anys 

80, concretament les dates i unitats de la Guàrdia civil que els van patir. Segons el 

peticionari, no se li va proporcionar la informació i va haver de reiterar-la en dues 

ocasions. Va invocar els arts. 24 i 105.b) de la Constitución i 12 i 13 de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

Ja en seu judicial, la Advocacia de l’Estat es va oposar argumentant que s’havia 

lliurat la informació requerida, que incloïa les unitats i història de les víctimes de la 

Guàrdia civil. Va afirmar, per tant, que la informació s’havia entregat. 

 

En conseqüència, el que calia resoldre, a criteri del TSJ, era si la informació 

lliurada coincidia amb la sol·licitud efectuada, al que respon afirmativament 

d’acord amb el següent: 

 

 L’Administració, després de realitzar la cerca en els fons del servei, li va lliurar 

en dos arxius documents extrets de dos llibres en els quals es trobava la 

informació. Abastava, fins i tot, la identificació dels funcionaris que havien mort. 

 

 En cap cas el peticionari va qüestionar la coincidència de la informació 

proporcionada amb la de la petició, per la qual cosa s’ha d’entendre la seva 

conformitat. 

 

A la vista, doncs, dels mateixos preceptes citats pel recurrent, s’ha de concloure que se 

li va proporcionar la informació sol·licitada, procedent dels mitjans amb què 

comptava en aquells moments l’administració competent, i que es van 

subministrar dades concretes de les víctimes sobre les que va demanar informació. 

Tampoc es van indicar a la demanda les dades sol·licitades que no s’havien facilitat. 

 

Por tots aquests motius, el TSJ considera que el recurs manca d’objecte (la informació ja 

s’havia lliurat) i ha de ser desestimat. 
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