Resolució CTBG 455/2018, de 13 de juliol
La petició de còpies certificades no constitueix una sol·licitud d’informació
pública (accés al text de la resolució)
Un ciutadà va sol·licitar les còpies certificades de diversa documentació de
diferents expedients relacionada amb personal al servei d’una universitat
pública: de les denúncies per ell interposades relatives a la incompatibilitat de
determinats càrrecs; d’un informe d’autoritzacions de compatibilitat; sobre una
reclamació presentada al CTBG; i de les sol·licituds de resolucions d’autoritzacions o
reconeixement de compatibilitat.
El CTBG desestima la petició en no considerar que s’estigui demanant accedir a
informació pública. L’art. 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) reconeix el dret a totes les
persones a accedir a la informació pública, mentre que l’art. 13 de la citada llei defineix
la “informació pública” com “els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o
suport, que estiguin en poder d’algun dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació
d’aquest títol i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions”.
En conseqüència, la LTAIPBG reconeix el dret d’accés a la informació pública que
es trobi en possessió de l’organisme al qual s’adreça la sol·licitud, bé perquè l’ha
elaborat, bé perquè l’ha obtingut en exercici de les seves competències.
En d’altres resolucions el CTBG ja va declarar que la LTAIPBG no empara
sol·licituds d’informació que pretenen obtenir certificats o compulses, ja que
tenen la consideració d’actes futurs en el sentit que es produiran com a
conseqüència de la petició que es pugui formular. El concepte d’informació pública
es basa en una premissa inexcusable: l’existència de la informació en el moment de la
sol·licitud d’accés.
L’obtenció de certificacions o compulses a expedir per l’Administració cal que s’efectuï per
les vies previstes per la normativa.

