
           
                      

  
 
Resolució GAIP de 30 de novembre de 2016, reclamació 262/2016 
 
Accés de l’interessat a l’expedient disciplinari instat en contra seu (accés al text de la 
resolució)  
 
Una funcionària amb habilitació de caràcter estatal va sol·licitar dues vegades a 
l’ajuntament on prestava serveis (10 de juny i 5 de juliol de 2016) accés a 
l’expedient disciplinari instat en contra seu uns dies abans per l’ajuntament 
davant la Direcció General d’Administració Local de l’Administració de la 
Generalitat (DGAL), l’òrgan competent per incoar-lo. No va obtenir resposta, i per 
aquest motiu va presentar una reclamació a la GAIP. 
 
Després que la GAIP traslladés la reclamació tant a la DGAL com a l’ajuntament, 
aquestes dues administracions van respondre: 

 
 La DGAL, que havia resol arxivar l’expedient en data 3 de novembre de 2016 per 

desistiment de l’ajuntament, i que aquesta resolució s’havia enviat a la 
reclamant el 14 de novembre. 
 

 Per la seva part, l’ajuntament va informar el 17 de novembre de 2016 que s’havia 
posat a disposició de la persona reclamant la documentació sol·licitada. A 
l’endemà, la GAIP va trametre a la interessada la documentació facilitada per 
l’ajuntament, incloent l’expedient disciplinari. La reclamant considera satisfeta la 
sol·licitud formulada amb aquesta documentació rebuda de l’ajuntament. 

 
Pels motius exposats, es declara la finalització de la reclamació per satisfacció 
extemporània de la sol·licitud. 
 
És d’interès ressaltar que la GAIP argumenta que si les persones que no tenen la 
condició d’interessades poden demanar l’accés a la informació pública relativa a 
un procediment en curs i reclamar, en cas que se’ls denegui, davant la GAIP, 
amb més motiu ho han de poder fer els interessats, que gaudeixen d’un dret 
d’accés a l’expedient reforçat per les exigències del seu dret a defensa, tal com 
ha reconegut tradicionalment la normativa de procediment administratiu, a la qual remet 
la DA, apartat 1r, tant de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, com de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
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