
SAN de 10 de desembre de 2019, recurs 32/2019 

Sol·licitud de diversa informació sobre l’historial laboral d’un empleat municipal 
(accés al text de la sentència)  

Un ciutadà va sol·licitar informació sobre l’historial professional d’un empleat d’un 

ajuntament, en concret: dates dels seus contractes; llocs i funcions; salari de cada lloc; 

actes administratius de nomenament; per qui va ser contractat; àrees on va treballar; 

declaració patrimonial pública; regidories a les quals va estar adscrit; i institucions 

municipals en què va estar destinat. 

L’ens local va contestar breument, respecte de l’empleat, que “té relació i nivell de 

càrrec públic i les seves dades estan publicades formalment de manera correcta. I amb 

relació a d’altres qüestions, són diferents a la naturalesa d’allò considerat públic”. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) va estimar la reclamació 

del peticionari davant la contestació d’“escassa claredat”. La sentència d’instància 

va desestimar el posterior recurs de l’entitat municipal per dos motius: 

 L’administració tenia l’obligació de respondre i malgrat que la resolució del

CTBG es va dictar fora de termini, no havia de ser necessàriament negativa.

 La resposta municipal va ser insuficient perquè se sol·licitava informació pública

de tipus institucional, organitzatiu i econòmic, prevista als arts. 6.1 i 8.1.f) i h)

de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno (LTAIPBG).

L’AN confirma la sentència d’instància conforme als arguments següents: 

 Són d’aplicació els arts. 12 (relatiu al dret d’accés a la informació pública) i 13 (sobre

què és informació pública) LTAIPBG. Així mateix, els preceptes de la citada llei

esmentats per la primera sentència són efectivament d’aplicació, a banda que es

tracta d’informació que ha de ser objecte de publicitat activa i els ajuntaments són

administracions obligades.

 La informació es podria haver proporcionat remetent la direcció URL o

facilitant una còpia d’allò sol·licitat. L’ajuntament no va optar per cap d’aquestes

opcions.

 El dret d’accés és un autèntic dret públic subjectiu, es configura àmpliament,

en són titulars totes les persones i es pot exercir sense motivar la sol·licitud. Les

limitacions a aquest dret s’apliquen només en els casos necessaris per la mateixa

naturalesa de la informació o per la seva entrada en conflicte amb altres interessos

protegits. En tot cas, els límits s’han d’aplicar atenent a un test del dany (interès que

se salvaguarda amb el límit) i de l’interès públic en la divulgació, de manera

proporcionada i limitada pel seu objecte i finalitat.

D’acord amb això anterior, la informació que es va oferir, per parca, és

insuficient i no compleix les exigències mínimes, en el que sembla ser un

compliment merament formal. Tampoc no es va al·legar per part municipal cap

motiu d’inadmissibilitat ni límits. És, en definitiva, una resposta formal mancada

de contingut material.
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