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DECRET 
 
Estimar parcialment la sol·licitud d’accés a la informació pública registrada 
d’entrada a la Diputació de Barcelona el 12 de maig de 2022 (núm. registre 

) i disposar que el lliurament de la informació es farà juntament 
amb la notificació de  la present resolució, en el format en què ha estat 
sol·licitada 

 
 
 
Fets  
 
En data 12 de maig de 2022 va tenir entrada al registre de la Diputació de Barcelona 
una sol·licitud d’accés a la informació pública (en endavant, SAIP) (núm. Registre 

) presentada pel senyor  per la qual en virtut de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern (LTC), es demana el següent: 
 

“ 1. Relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona que tenen concedida la compatibilitat 
professional per poder exercir a nivell privat i els quals el seu Complement Específic supera el 
30% de les seves retribucions bàsiques. D'aquests llocs de treball voldria saber també la data en 
la que els ha estat atorgada dita compatibilitat.  
2. A nivell jurídic quina interpretació i/o criteris s'estan seguint des de la Diputació de Barcelona 
de la sentència del Tribunal Suprem referent a les prohibicions i incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques. Concretament pel què fa al criteri jurisprudencial que 
condiciona la possibilitat de disposar de compatibilitat a que el Complement Específic del lloc de 
treball pel qual es sol·licita no superi en més del 30% les seves retribucions bàsiques.”  

 
 
Fonaments de dret  
 
1. D’acord amb el disposat a l’article 2.b) de la LTC és informació pública la informació 

elaborada per l’administració i la que aquesta té en el seu poder com a 
conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la 
que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix 
aquesta Llei. 
 

2. L’article 33 de la LTC estableix que les SAIP s’han de resoldre en el termini d’un 
mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud. De conformitat amb el 
previst a l’article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú (LPAC), el termini de què es disposa per resoldre la SAIP s’ha 
de comptar des de la data en què aquesta té entrada al registre de la Diputació, en 
ser l’administració competent per a resoldre-la. 
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3. Per la seva banda, l’article 36.1 de la LTC disposa que si una sol·licitud és estimada 
totalment o parcialment, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a 
l’interessat, en el format en què l’hagi demanada, en el termini de 30 dies. 

 
4. Així doncs, la informació demanada en el primer punt de la present sol·licitud es 

troba en poder de la Diputació de Barcelona i per tant, pot ser facilitada per aquesta 
a la persona sol·licitant. En aquest sentit, us adjuntem la relació dels llocs de treball 
que a data d’avui tenen autoritzada una compatibilitat en una activitat privada en els 
termes sol·licitats. 

 
5. En termes generals cal especificar que les dades referides a les compatibilitats de 

les persones empleades es troben publicades al Portal de la Transparència de la 
Diputació de Barcelona i a disposició de qualsevol ciutadà que les vulgui consultar 
(https://transparencia.diba.cat/ca/compatibilitats), hi consten tant les persones 
empleades que tenen concedida la compatibilitat per a la realització d’activitats 
públiques com privades. 

 
6. Pel que fa al segon punt de la sol·licitud, aquesta es considera estaria recollida 

entre els motius que l’article 29 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i els articles 53 i 65 del 
Decret  8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 
informació pública, regulen per a la inadmissió de la sol·licitud, establint que 
aquelles sol·licituds que continguin opinions o valoracions personals que hagin estat 
emeses al marge de l’àmbit de responsabilitat i funcions professionals pròpies del 
servidor públic que les subscriu i manquin de rellevància per a la transparència del 
procés de presa de decisions públiques. En aquest sentit, us informem que no 
existeix cap document que reculli la interpretació sol·licitada ni cap instrucció interna 
que reguli els criteris que s’estan seguint des de la Diputació de Barcelona, motiu 
pel qual s’ha d’inadmetre aquesta segona part de la sol·licitud.  

 
7. Pels motius exposats, es proposa a la Presidència delegada competent que estimi 

parcialment la SAIP que ha donat lloc a la incoació del present expedient i disposi 
que el lliurament de la informació es farà juntament amb la notificació de  la present 
resolució, en el format en què ha estat sol·licitada. 

 
Pel que fa a la tramitació de les SAIP a la Diputació de Barcelona, al Protocol sobre la 
gestió interna de les sol·licituds per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública, 
aprovat mitjançant Decret de la Presidència núm. 7722/2020, en el seu apartat 2.4, es 
fa esment a l’exempció de la Direcció de Serveis de Recursos Humans en la seva 
aplicació, per als assumptes relacionats amb el seu àmbit funcional. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquesta resolució en el president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, en virtut del que disposa l’apartat 4.2.2.a)7) de la de la 
Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
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òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022, 
modificada per decret 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022 i, pels 
motius exposats, proposo que s’adopti la següent 

 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. ESTIMAR parcialment la sol·licitud d’accés a la informació pública (SAIP) 
presentada pel  senyor  davant la Diputació de Barcelona en data 
12 de maig de 2022 ( , i disposar que el lliurament de la 
informació demanada es farà juntament amb la notificació de la present resolució, en 
el format en què ha estat sol·licitada. 
 
Segon. NOTIFICAR la present resolució a la persona sol·licitant als efectes escaients i 
informar-la dels recursos que procedeixen per a la seva impugnació. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ser. Rel. Col·lectives i Suport Jurídic

Codi classificació

Ser. Rel. Col·lectives i Suport Jurídic

H0107 Accés a la informació

Títol Estimació parcial de la sol·licitud d'accés a la informació pública i disposar que
el lliurament de la informació es farà juntament amb la notificació de  la
present resolució, en el format en què ha estat sol·licitada

Objecte Estimar parcialment la sol·licitud d'accés a la informació pública i disposar que
el lliurament de la informació es farà juntament amb la notificació de  la
present resolució, en el format en què ha estat sol·licitada

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Gabinet d'Innovació Digital

Ref. Interna

Acte de referència

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Dir. Serveis de Recursos
Humans

Proposa 08/06/2022, 10:38

Coordinador/a Proposa 09/06/2022, 19:47

President/a delegat/da d'Àrea  Resol 10/06/2022, 08:59

Secretari G. Delegat Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

10/06/2022, 12:46
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