
Resolució CTBG 546/2019, de 15 de novembre 

Dades relatives a jubilacions parcials i contractes de relleu d’una empresa 

pública municipal (accés al text de la resolució)  

Es va sol·licitar a una empresa municipal informació relativa a les jubilacions 

parcials i contractes de relleu dels últims 8 anys, així com informació sobre 

reunions entre l’INSS i l’empresa. 

Respecte dels jubilats parcials havia de comprendre: nom i cognoms, subgrup de 

jubilació, base de cotització a la data de jubilació, percentatge de jornada anual i nombre 

exacte de dies treballats a partir de la concessió de la jubilació. 

Per la seva banda, en relació amb els rellevistes se sol·licitava: nom i cognoms, 

subgrup de contractació, base de cotització, nòmina de tots els mesos desglossada per 

conceptes retributius, percentatge de jornada anual i nombre exacte de dies treballats 

des de la signatura del contracte, indicant quan és temporal i quan indefinit. 

El reclamant no va rebre cap resposta i va acudir al CTBG, a qui sí va remetre-li 

al·legacions l’empresa municipal, argumentant que s’havia de desestimar la sol·licitud. 

No obstant, l’esmentat organisme de transparència estima parcialment la 

sol·licitud amb els següents arguments: 

 La informació sol·licitada és pública. Cal assenyalar que respecte de les nòmines

s’ha d’acudir al Criteri interpretatiu del CTBG CI/002/20015, a efectes de valorar si la

informació objecte de petició conté dades de caràcter personal.

 Les nòmines no tenen en principi dades especialment protegides. Per això,

cal fixar-se en el Criteri interpretatiu del CTBG CI/001/2015, en relació a quan s’ha

de proporcionar aquella informació i de quina manera.

 L’interessat, tanmateix, va renunciar posteriorment a que apareguessin les

dades personals, conformant-se amb la categoria, i per aquest motiu procedeix

estimar la reclamació sobre aquest punt. Se li ha de proporcionar: quant als jubilats

parcials, subgrup de jubilació, percentatge de jornada anual i nombre de dies

treballats a partir de la jubilació; i en relació amb els rellevistes, subgrup en el qual

es contracta, percentatge de jornada anual, nombre de dies treballats a partir de la

signatura del contracte, indicant si és temporal o indefinit.

 Finalment, respecte de les reunions entre l’empresa municipal i l’INSS, de la

documentació aportada per l’interessat es va constatar que hi havia un

procediment administratiu perquè l’empresa procedís a la substitució dels

rellevistes o que incrementés les bases de cotització. D’això es dedueix la relació

entre tots dos i s’estima la sol·licitud.
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