
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 32/2018, de 23 de febrer 

 

Accés d’un electe a informació sobre el nivell d’estudis de càrrecs de confiança i 

altres empleats, així com a contractes de treball de fa més de 20 anys (accés al text 

de la resolució)  
 

Un electe local va sol·licitar conèixer el nivell d’estudis acabats i la titulació de 

quatre empleats (un del propi ajuntament, els altres d’empreses municipals). També va 

demanar una còpia dels contractes del personal formalitzats entre 1996 i 1998 

respecte d’una empresa municipal, i dels períodes 1988-1992 i 1995-1996 en relació 

amb un altre organisme local dependent. 

 

L’ajuntament va proporcionar la major part de la informació en diversos 

moments, amb lliuraments parcials. No obstant, els terminis per donar la informació 

es van sobrepassar i per això la GAIP emet la seva resolució, que declara la pèrdua 

sobrevinguda de l’objecte de la reclamació. Destaca el següent: 

 

 L’ajuntament va manifestar el seu compromís a lliurar la resta d’informació que 

encara no s’havia proporcionat. Si no ho havia fet, explicava, era perquè calia 

cercar la informació, molt antiga, a l’arxiu municipal. Per aquest motiu cal entendre 

estimat el dret del reclamant, sens perjudici del seu compliment posterior. S’ha 

donat accés, en conseqüència, a tots els blocs d’informació sol·licitats. 

 

 Les reclamacions presentades pels electes són admissibles, per bé que cal aplicar  

preferentment el dret material derivat de la legislació de règim local, en aquest cas 

l’art. 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, especialment si és més favorable, i 

supletòriament la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

 

 L’informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, emès a instàncies de la 

GAIP, determinava el següent: 

 

- S’afirma el dret a obtenir la informació sobre el nivell d’estudis i titulació 

dels qui ocupen càrrecs de confiança, tot recordant el deure de reserva dels regidors. 

 

- Pel que fa als contractes i informació dels processos de selecció, res 

impedeix l’accés respecte de les persones que treballen actualment, sempre 

que s’hagi donat audiència als afectats i no en resulti cap circumstància personal que 

en limiti l’accés, tot això sens perjudici d’ometre prèviament l’accés a dades 

personals d’especial protecció. 

 

- Respecte de les persones contractades que ja no hi treballen, tampoc hi ha 

inconvenient a facilitar la seva identitat i valoració obtinguda en els 

processos de selecció. 

 

- En canvi, els contractes de les persones que ja no hi treballen i la 

informació dels no seleccionats només es pot lliurar de manera 

anonimitzada. 

 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_32_2018.pdf
http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_32_2018.pdf

