
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 405/2017, de 19 de desembre 

 

La manca de RLLT, legalment obligatòria, no ha de comportar la denegació del 

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

 

Un sindicat va demanar a un ajuntament el llistat de llocs coberts per la plantilla 

municipal, on hi constés l’àrea, la denominació del lloc i el concepte i quantitat que es 

percebia per cada complement, plus o factor associat. L’ajuntament no va contestar 

dintre del termini, motiu pel qual es va presentar l’oportuna reclamació. 

 

A requeriment de la GAIP, l’ajuntament va manifestar que no podia lliurar la 

informació en els termes sol·licitats i que en tot cas la podria facilitar quan 

s’executés el contracte per obtenir una aplicació informàtica de gestió de 

recursos humans, en aquell moment en fase de licitació (juliol de 2017). 

 

Després de dur-se a terme infructuosament el tràmit de mediació, la GAIP resol que 

s’ha d’entregar la informació en el termini màxim de 6 mesos, per les següents 

raons: 

 

 La informació que es demana es conté a la RLLT, que és l’instrument tècnic 

d’ordenació dels llocs de treball d’una organització, on ha de constar, entre d’altres, 

la informació que es demana. 

 

 La RLLT és un element essencial de transparència de l’organització institucional 

i l’estructura organitzativa de les administracions públiques, de manera que 

s’estableix l’obligació de fer-ne publicitat activa, d’acord amb l’art. 9.2 de la Llei 

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

govern (LTAIPBG). 

 

I essent així, es tracta d’una informació que ja ha d’existir amb caràcter previ 

a la sol·licitud, fins i tot publicada al portal de transparència de la corporació des de 

l’entrada en vigor de la LTAIPBG 

 

 No es pot negar la complexitat que suposa l’elaboració de la RLLT d’un 

ajuntament gran, com és el cas, però aquesta tasca deriva d’un mandat legal 

previ i no pas de la concreta sol·licitud d’accés, per la qual cosa no es pot aplicar 

l’art. 29.1 LTAIPBG (tasques complexes d’elaboració o reelaboració). Per tant, la 

manca d’elaboració incomplint un mandat legal suposa un perjudici clar i 

directe per al sindicat reclamant, i negar-li l’accés suposaria un nou perjudici. 

 

 L’ajuntament ha manifestat la voluntat de facilitar la informació tan aviat la disposi, 

però aquest ajornament només podria ser admissible si de manera imminent o 

almenys concreta en el temps s’hagués de disposar d’una solució tecnològica que li 

facilités la tasca d’elaboració de la informació. Però el que no es justifica és 

suspendre’n indefinidament l’accés, considerant que al contracte amb el 

proveïdor es preveu un període d’implantació de 36 mesos. 

 

Cal remarcar que s’obliga també a l’ajuntament a fer lliuraments parcials 

d’informació, abans dels esmentats 6 mesos, tan aviat com es vagi avançant en la 

tasca d’elaboració de la RLLT. 

 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_405_2017.pdf

