
           

                                                                   
  

 
Resolució CTBG 207/2017, de 2 d’abril de 2018  

 

Informació sobre les actes de conciliació i les indemnitzacions derivades de 

processos judicials d’acomiadament en una empresa pública municipal (accés al 

text de la resolució)  
 

Entre la diversa informació sol·licitada en el present supòsit, es demanaven les actes de 

conciliació i les indemnitzacions relatives a dos processos tramitats en jutjats 

socials, en els quals una empresa pública municipal n’era l’ocupadora. 

 

L’empresa va contestar que en aquells moments s’estava realitzant l’auditoria de 

l’entitat. Segons el seu parer, calia posar a disposició dels auditors tot l’espai físic i els 

expedients, i va comunicar que quan finalitzés es podrien consultar els expedients. 

Aquesta resposta no va satisfer al reclamant, qui va acudir al CTBG, que estima 

totes les pretensions. 

 

El CTBG recorda que les empreses públiques es troben dintre l’àmbit d’aplicació 

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

y buen gobierno (LTAIPBG). Segons les dades de l’Inventario del Sector Público Local, 

l’empresa en qüestió és de capital íntegrament municipal. Qualsevol persona, en 

definitiva, pot presentar-li una sol·licitud d’accés a la informació. 

 

En relació amb les actes de conciliació i les indemnitzacions de caire laboral, l’empresa no 

va formular cap al·legació sobre aquesta concreta petició. La jurisprudència ha 

assenyalat que les administracions públiques es financen amb fons dels contribuents i la 

seva missió principal consisteix a servir els ciutadans, per la qual cosa tota la informació 

que generen i posseeixen els pertany. Així doncs, s’ha de destacar el dret d’accés a la 

informació com un valor intrínsec a la democràcia. 

 

D’acord amb la interpretació axiològica esmentada, es pot afirmar que l’exercici del 

dret d’accés s’ha configurat pel legislador bàsic com un dret d’ampli espectre. 

La possibilitat de limitar-lo no constitueix una potestat discrecional de 

l’administració o l’entitat a la qual se sol·licita la informació. 

 

En conseqüència, la societat mercantil de capital municipal no ha motivat 

justificadament la concurrència de cap límit o causa d’inadmissió legalment 

prevista respecte de la sol·licitud plantejada.  
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