
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 367/2017, de 20 de novembre 

 

Relació de llocs de treball, plantilla, personal temporal no vinculat a cap lloc de 

treball, règim de dedicació i retribucions de tot el personal d’un ajuntament 
(accés al text de la resolució)  
 

Una persona va sol·licitar informació sobre diversos aspectes relacionats amb el personal 

d’un ajuntament, en concret: 

 

 La relació de llocs de treball (RLLT) del personal funcionari, laboral i eventual i la 

plantilla i la relació de contractes de personal no permanent no vinculats a 

cap lloc de treball de la dita relació de llocs. 

 

 El règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal amb les taules 

salarials de retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extres) i retribucions 

complementàries que corresponen segons cada categoria. 

 

La GAIP va requerir a l’ajuntament un informe sobre el seu posicionament, que no es va 

trametre. La resolució estima íntegrament la petició, d’acord amb el següent: 

 

 És obligatori que es trobi publicat al portal de transparència la informació relativa a 

la RLLT, la plantilla i els contractes de personal no permanent no vinculats a cap lloc 

de treball, segons l’art. 9.1.d de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG). Per això, no hi 

ha cap motiu per oposar-se al dret d’accés. 

 

 També cal fer publicitat activa de les retribucions bàsiques i complements salarials 

(agrupats en nivells i cossos), d’acord amb l’art. 11.1.e LTAIPBG. No es demana 

individualitzada per a cada persona, i per això l’accés ha de ser ple i incondicionat. 

 

D’altra banda, també es recorda a l’ajuntament, que no ha prestat cap tipus de 

col·laboració, que el procediment sempre pot continuar sense el seu informe, sens 

perjudici de les responsabilitats disciplinàries que escaiguin; i que té l’obligació de 

complir els deures de publicitat activa a què es refereixen els arts. 9 a 15 

LTAIPBG, tot advertint del règim sancionador que es pot aplicar. 

 

 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_367_2017.pdf

