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C/ Font del Gat, 4 Pis 2 Porta 2
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Q-07241/2018

Senyor, 

Faig referència al vostre escrit en què exposeu la manca de resposta a la sol·licitud que 
el vostre grup municipal va presentar el 10.12.2018 a l'Ajuntament de Juneda, amb 
relació a la licitació, a l'octubre de 2015, i l'atorgament d'un contracte de servei de 
gestor-dinamitzador cultural, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per un 
termini d'1 any, prorrogable fina  6 anys.

En la conversa que vau mantenir recentment amb l'assessora de l'expedient vau 
manifestar que, fins a la data, no havíeu rebut resposta a les peticions que contenia el 
vostre escrit, tant pel que fa a la sol·licitud d'accés a l'expedient com pel que fa a la 
petició de finalització del contracte.

En vista d'aquesta situació, us comunico que m'he adreçat a l'Ajuntament a qui li he fet 
arribar les consideracions que tot seguit us transcric per al vostre coneixement:

"1.-D'acord amb l'article 164 del Decret legislatiu 2/2003, 28 d'abril, els membres de les 
corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o de la junta de govern local tots els 
antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la Corporació i 
són necessaris per al desenvolupament de la seva funció. En aquests casos, la sol·licitud 
d'informació s'entén acceptada per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria 
en el termini de 4 dies; resolució que s'ha de motivar i només es pot fonamentar en els supòsits 
que recull l'apartat 3 d'aquest article. 

Això és així, sens perjudici que els serveis de la Corporació hagin de facilitar directament 
informació als membres de les corporacions quan, entre d'altres casos, es tracti de l'accés a 
informació o documentació de la Corporació Local que sigui de lliure accés als ciutadans.
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El dret d'accés dels regidors a la informació municipal constitueix un supòsit específic d'accés a la 
informació al qual li és d'aplicació el decret legislatiu esmentat atesa la remissió que conté la 
disposició addicional primera de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, en matèria de transparència, 
a les normatives que tinguin establert un règim d'accés especial; tot això, sense perjudici de 
l'aplicació de la llei de transparència amb caràcter supletori.

Aquesta regulació específica del dret d'accés té la seva raó de ser atès el caràcter del subjecte que 
l'exerceix, el qual es troba reforçat per la connexió que té amb el dret fonamental a la participació 
política (art. 23.2 CE), sens perjudici del deure de confidencialitat que tenen els regidors, d'acord 
amb l'article 164.4 del Decret legislatiu 2/2003.

2.-L'ús de contractes administratius per prestar serveis que l'Administració pública 
desenvolupa de forma continuada pot implicar la utilització d'un mitjà que, probablement, 
arribi a encobrir una relació laboral; relació laboral que hauria estat concertada al marge de la 
superació d'un procés selectiu que s'ha de regir pels principis que presideixen el dret d'accés a 
l'ocupació pública: publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

En definitiva, no s'hauria de fer ús del procediment de contractació com a via per a la prestació 
d'activitat i tasques permanents sota el poder de direcció de l'Administració i en condicions de 
dependència.

Tot i que l'opció entre la contractació administrativa i la selecció per nomenar personal interí no és
una opció lliure, soc conscient que en el moment en què aquella es va dur a terme- any 2015, 
d'acord amb l'escrit del grup municipal-  les normes pressupostàries establien una limitació per a 
la incorporació de nou personal que quedava limitada a determinats sectors i administracions 
amb una taxa de reposició fins al 50%, per la qual cosa hi havia força dificultats perquè les 
administracions poguessin fer front a les seves necessitats de recursos humans no inclosos en 
aquests sectors.

Tanmateix, aquesta situació ha canviat darrerament, de manera que, actualment les restriccions 
per a la provisió de necessitats de personal han quedat força temperades.

3.- Finalment, d'acord amb l'article 303 del text refós de la llei de contractes (RDL 3/2011), 
d'aplicació en el moment de celebrar el contracte objecte de la queixa, els contractes de serveis 
no poden tenir un termini de vigència superior a 4 anys, tot i que es pot preveure en el 
contracte la pròrroga per mutu acord, abans de la seva finalització, sempre que la durada del 
contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els 6 anys, i que les pròrrogues no superin 
aïlladament o conjuntament, el termini fixat originàriament.

Així doncs, d'acord amb el que exposa el grup municipal, si el contracte es va fixar per un termini 
d'1 any, la pròrroga no podria haver superat aquest mateix termini."
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Per tot l'exposat, he recordat a l'Ajuntament de Juneda l'obligació d'atendre la sol·licitud 
del vostre grup municipal d'accés a la documentació de l'expedient de licitació de la 
plaça de gestor-dinamitzador cultural i he suggerit que, a partir de les consideracions 
formulades, es doni resposta a la sol·licitud de revisió del contracte de servei.

Tan aviat com rebi la resposta i l'hagi examinada, us ho comunicaré.

Atentament,

Rafael Ribó
Síndic (e.f.)

Barcelona, 26 de setembre de 2019
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