
           
                      

  
 
Resolució GAIP de 17 de novembre de 2016, reclamació 218/2016 
 
Dret del comitè d’empresa a l’accés a diversa informació sobre personal: 
organigrama, RLLT, règim retributiu, relació de contractes temporals i 
d’interinatge i retribucions, indemnitzacions i dietes del personal directiu (accés al 
text de la resolució)  
 
El comitè d’empresa d’un consorci va sol·licitar un conjunt d’informació, en 
format reutilitzable, relativa al personal (organigrama, RLLT, règim retributiu, 
relació de contractes temporals i d’interinatge i retribucions, indemnitzacions i dietes del 
personal directiu). L’Administració no va respondre. 
 
La GAIP resol el següent: 
 
 El comitè té dret a que se li faciliti la informació sol·licitada perquè no s’ha 

invocat ni s’aprecia que hi concorri cap límit que pugui justificar impedir o 
restringir-ne l’accés. A més, molta de la informació sol·licitada forma part de les 
obligacions de publicitat activa. 

 
 La informació sol·licitada que excedeix de les obligacions de publicitat activa 

també és perfectament accessible per part del comitè d’empresa, en no contenir 
dades personals ni estar afectada per cap dels altres límits establerts a l’art. 21 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern (LTAIPBG). 

 
 Si el consorci té personal eventual, el comitè ha de poder accedir a la seva 

identitat i a les retribucions, indemnitzacions i dietes que percebi, ja que el 
seu nomenament, règim retributiu i dedicació són públics (arts. 104.3 LRBRL i 304.3 
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). 

 
 Entre la informació que s’ha de facilitar, es troba la identificació de la persona 

responsable de la tramitació de la sol·licitud d’accés i de la persona titular 
de l’òrgan competent per a resoldre-la. L’art. 27.5 LTAIPBG obliga 
expressament l’Administració a proporcionar aquesta informació, d’ofici, als 
sol·licitants d’accés a informació pública, en el moment que els confirma la recepció 
de la sol·licitud, i el comitè d’empresa ha reiterat al llarg de la tramitació de la 
sol·licitud i de la reclamació la seva voluntat d’obtenir-la. 

 
La sol·licitud, en definitiva, s’ha d’entendre estimada per silenci administratiu 
positiu, i atès que el lliurament d’informació que extemporàniament ha fet el consorci no 
s’ajusta a la petició, cal donar-li curs en el sentit en què es va demanar. 
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