
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 14/2018, d’1 de febrer 

 

Sol·licitud dels anys treballats i tots els triennis dels empleats municipals: 

finalització per acord de mediació (accés al text de la resolució)  

 

Un ciutadà va reclamar la informació relativa als anys de serveis i els triennis 

reconeguts a tot el personal d’un ajuntament, el qual va respondre atorgant el dret 

d’accés només 4 dies després. En aquesta resolució de la regidoria competent 

s’instava al Servei de recursos humans a facilitar-la. 

 

Malgrat això, no es va arribar a trametre la informació, raó que va motivar la 

presentació de la reclamació a la GAIP on se sol·licitava iniciar el procediment de 

mediació. L’entitat local va aportar evidències de reiterades peticions internes al Servei 

de recursos humans interessant-se pel procés d’elaboració de la informació. 

 

L’Administració va acceptar dur a terme la mediació demanada pel reclamant, que 

va acabar amb acord entre les parts, del qual destaca el següent: 

 

 L’ajuntament es compromet a lliurar la informació dels serveis prestats pel 

personal funcionari i laboral en actiu del subgrup A1, indicant els anys en cada 

categoria que han ocupat plaça a la corporació i els triennis de cada categoria 

reconeguts actualment. 

 

 El termini de lliurament és de tres mesos. 

 

 L’interessat dóna per satisfeta la seva reclamació en relació amb la informació 

sol·licitada. 

 

 L’administració reclamada es compromet a informar del compliment dels acords a la 

GAIP un cop s’hagin fet efectius. 

 

Així mateix, es recorda que si es produeix incompliment a facilitar la informació en 

el termini establert en els acords de mediació o per les resolucions de la GAIP, 

els interessats s’hi poden adreçar perquè se’n requereixi el compliment. La seva 

desatenció constitueix una infracció molt greu prevista a l’art. 77.2.b de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_14_2018.pdf

