
           
                      

  
 
Resolució GAIP 59/2017, de 22 de febrer 
 
Accés dels electes locals a informació relacionada amb el personal (accés al text de la 
resolució)  
 
Un membre d’una corporació local sol·licita còpia dels contractes de treball de quatre 
persones treballadores d’una empresa municipal. 
 
Per aplicació supletòria de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern (LTAIPBG), els electes locals poden accedir, si així ho 
volen, a la garantia de la GAIP en reclamació del seu dret d’accés a informació del 
consistori del què en són membres. En aquest cas s’aplicarà, de conformitat amb la DA 
1a, apartat 2n de l’LTAIPBG, el dret material derivat de la legislació de règim local (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, TRLMRLC), i només amb caire supletori, 
especialment si és més favorable, l’LTAIPBG. 
 
L’accés a la informació relacionada amb el personal de l’Administració local o 
del seu sector públic per part d’un electe de la mateixa corporació està justificat 
per a l’exercici de les seves funcions de fiscalització i control de les actuacions 
de la corporació, sobretot si tenim en compte que la persona regidora reclamant és 
membre del Consell d’Administració d’aquesta empresa. 
 
Les al·legacions fetes per les persones afectades no afloren cap circumstància 
personal que mereixi una ponderació especial en el cas. S’estima l’accés a la 
còpia dels contractes sol·licitats, prèvia anonimització de les dades especialment 
protegides i de les dades personals que no siguin adequades o rellevants per a la finalitat 
de l’accés, com ara les dades identificatives redundants o excessives (DNI, signatura, 
número d’afiliació a la seguretat social) o de contacte (adreça, telèfon, mail). L’accés a 
aquesta informació estarà sotmesa al deure de confidencialitat establert a l’art. 164.6 
TRLMRLC. 
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