
           
                      

  
 
Resolució GAIP de 23 de desembre de 2016, reclamació 221/2016 
 
Informació dels salaris dels assessors i personal contractat no funcionari d’un 
ajuntament, en els mateixos termes en què els publica una altra administració 
pública (accés al text de la resolució)  
 
El reclamant va presentar un escrit a un ajuntament en els següents termes: “A 
l’ajuntament de (...) estan publicats els salaris de tots els càrrecs electes així com dels 
seus assessors i altres càrrecs de caràcter no funcionari. Sol·licito: Que se’m facilitin 
les dades de la mateixa manera que en l’ajuntament (...)”. 
 
Passats dos mesos, l’ajuntament li va respondre “que les retribucions dels càrrecs 
electes amb dedicació exclusiva i parcial d’aquest ajuntament han estat 
aprovades en sessió plenària de 2 de juliol de 2015, informació que es por obtenir a 
través de la web municipal consultant l’acta del ple de l’esmentada data”. 
 
L’interessat va reiterar la seva petició íntegrament, sense obtenir resposta. Restaven a 
l’espera de resposta, doncs, els salaris dels assessors i altres càrrecs de 
caràcter no funcionari. Un cop va tenir entrada la reclamació a la GAIP, l’ajuntament 
va manifestar-li: “Se li dóna resposta en el sentit que els acords municipals sobre les 
retribucions dels càrrecs electes estan publicades la web municipal i al Portal de 
Transparència. L’Ajuntament només disposa de dos càrrecs electes en dedicació 
exclusiva i un amb dedicació parcial. No disposa de personal eventual, només 
d’un assessor jurídic extern, l’acord de contractació del qual també està 
publicat al web municipal, i així se li va transmetre”. El reclamant va manifestar 
que la informació traslladada no satisfeia la seva petició. 
 
La GAIP resol la qüestió, entenent que ha quedat reduïda a la indicació del salari del 
personal assessor o personal contractat no funcionari. Aquesta informació no 
està afectada per cap límit que n’impedeixi l’accés, tant si la persona contractada 
és física com jurídica, ja que en ser una contractació de serveis ha de ser objecte de 
publicitat activa, i per tant difosa des del seu web, tant l’import com la identitat de 
l’adjudicatari (art. 13.1.d de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern), entre altres dades del contracte. 
 
Tot i que es tracta de personal extern que no percep un salari, i aquest és un concepte 
retributiu que quedaria limitat al personal propi de l’ajuntament, atès que no s’objecta 
res per part de l’ajuntament i aquest estima tàcitament la informació reclamada en 
remetre a la persona reclamant a la informació publicada al web, i tenint en compte que 
és informació objecte de publicitat activa, s’estima el dret a obtenir de l’ajuntament 
la resposta concreta a la identitat de la persona física o jurídica contractada 
com a assessora externa i a l’import del contracte, o indicar-li l’enllaç a la 
pàgina web específica on pot trobar aquestes mateixes dades publicades. 
 
La GAIP no admet però que l’ajuntament reclamat estigui obligat a publicar la 
informació relativa al personal eventual i assessors al seu web municipal d’una 
determinada manera, seguint el model d’un altre ajuntament, per bé que es 
podria obtenir, per via d’accés, la mateixa informació i les mateixes dades que 
s’ofereixen en aquella web, que són: una llista de personal eventual que inclou el càrrec, 
el nom de la persona, la retribució i, en la majoria dels casos, el seu currículum 
professional. 
 
 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_221_2016.pdf

