
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 138/2017, de 3 de maig 

 

Petició de diversa informació relativa a un ajuntament, entre la qual un 

contracte o conveni vigent amb un assessor municipal. Satisfacció parcial del 

dret d’accés a la informació (accés al text de la resolució)  

 

Un ciutadà va demanar a un ajuntament informació de diversa naturalesa, però segons 

l’interessat no tota ella es va lliurar conforme a la seva sol·licitud. La GAIP demana un 

informe a aquell ens local per cadascuna de les quatre informacions objecte de petició: 

 

 Actes dels plens des de l’1 de gener de 2011 fins al moment de la sol·licitud. 

La corporació assenyala que al portal de transparència hi figuren respecte de 

tots els exercicis sol·licitats. 

 

 Extractes de targetes de crèdit i/o dèbit municipals i de les empreses públiques, 

des de 2011. L’ajuntament informa que no hi ha cap targeta d’aquestes 

característiques. 

 

 Relació anual i nominal de proveïdors del consistori i empreses públiques on 

consti la quantia pagada corresponent als exercicis 2011 a 2016. L’ajuntament 

manifesta que consten a les liquidacions trameses als organismes competents i que 

qualsevol persona que ho demani ha de justificar el motiu i la legitimitat de 

la petició. Així mateix, el detall de les quantitats liquidades només es lliurarà 

si ho demana una autoritat administrativa o judicial, o els membres del ple o 

de l’assemblea de les societats mercantils municipals, segons s’escaigui. 

 

 Conveni o contracte vigent amb un assessor municipal (identificat 

nominalment). L’ajuntament indica que hi ha un contracte menor de serveis amb 

una societat limitada (la qual identifica), representada precisament per 

l’assessor a qui es refereix el sol·licitant a la seva petició d’informació pública. 

 

Per a la GAIP, tota la informació demanada és informació pública. Respecte les 

explicacions donades als punts primer i segon, entén que satisfan el dret a informació 

pública. Però no així les dues últimes informacions, que han de ser lliurades pels 

motius següents: 

 

 Respecte de la informació relativa als proveïdors, la posició i argumentació de 

l’ajuntament xoca frontalment amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG). Que es 

trameti la informació als organismes competents no és obstacle perquè la 

ciutadania pugui tenir-ne igualment accés. Aquest dret no se subjecta a 

motivació ni requereix la invocació de cap norma (art. 19 LTAIPBG). La informació 

demanada, a més, ha d’estar publicada al portal de transparència (art. 13.1.d 

LTAIPBG). 

 

 Respecte de l’assessor municipal, que resulta ser extern, la informació ha de 

constar al portal de transparència en virtut dels arts. 13 i 14 LTAIPBG. La 

resposta municipal és insuficient ja que se citen un acord adoptat el 1989 (sense 

especificar ni data ni text, ni acompanyar certificació de l’acord) i el nom de 

l’empresa titular del contracte menor subscrit per fer “feines d’assessorament i 

coordinació de l’àmbit municipal”, en vigor des de fa més de 27 anys, ateses les 

successives pròrrogues. El sol·licitant demanava l’accés a la documentació, pel 

que correspon lliurar-li còpia del contracte i del corresponent acord 

municipal pres aleshores per l’ajuntament. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_138_2017.pdf

