
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 190/2018, de 19 de juliol 

 

Hores extraordinàries efectuades pels empleats municipals (II) (accés al text de la 

resolució)  
 

Una secció sindical va sol·licitar al seu ajuntament el nombre total d’hores extra de 

2016 i primer semestre de 2017, en relació amb un col·lectiu professional concret 

però també respecte de la resta de personal municipal. No va obtenir resposta i per 

aquest motiu es va adreçar a la GAIP. 

 

A l’informe que l’ajuntament va adreçar a la GAIP exposant la seva postura va indicar els 

motius pels quals entenia que no s’havia de donar l’accés. No obstant, la GAIP atorga el 

dret d’accés d’acord amb el següent: 

 

 L’ajuntament argumenta en el seu informe que ha decidit tramitar totes les 

sol·licituds d’informació presentades pels sindicats i que tenen per objecte 

informació perquè aquests puguin efectuar les tasques que els són pròpies derivant-

les al Servei de recursos humans, no seguint el procediment previst per a 

l’exercici del dret d’accés. No s’hi pot, en principi, objectar res perquè 

aquesta manera d’actuar té cabuda en l’autonomia municipal per establir, en 

el marc de la legislació aplicable, el procediment més adequat per tramitar 

procediments de la seva competència. Aquest procediment propi pot respondre 

a les previsions de l’ET, l’EBEP i la LOLS. En aquest cas cal remarcar que no 

es dóna el deure de sigil i de respecte a la confidencialitat de les 

organitzacions sindicals en relació amb els arts. 65 ET i 10.3.1 LOLS. 

 

En relació amb això anterior, són molt nombroses les resolucions de la GAIP en 

matèries que tenen singularitats en el dret d’accés (electes locals, informació 

ambiental, expedients oberts i representants sindicals). En tots aquests casos és 

procedent la via voluntària de reclamar davant la GAIP. 

 

 Pel que fa al contingut específic de la petició, es tracta d’informació pública d’interès 

públic evident en tant que relacionada amb la gestió adequada dels recursos i del 

personal del sector públic i les polítiques laborals, que ha de resultar accessible 

no només per al sindicat, sinó per a qualsevol persona. 

 

L’ajuntament al·lega en el seu informe que es tramet mensualment al sindicat 

reclamant, informació sobre les gratificacions extraordinàries percebudes pel 

personal de l’ajuntament. Cal dir al respecte que aquesta no és la informació 

sol·licitada, ja que conté una quantitat econòmica per empleat, que tant pot 

correspondre a un nombre no especificat d’hores extraordinàries, com a 

altres conceptes que també poden meritar gratificacions extraordinàries. 

Així doncs, és evident que no es facilita mensualment la informació peticionada, ni 

tan sols una de la que se’n pugui extreure la sol·licitada. 
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