
 
 

Acord de 4 de gener de 2018, per requerir la incoació del procediment sancionador en relació 
amb l’incompliment d’execució de la Resolució 112/2017, de 20 d’abril 

 

Número d’expedient de la Reclamació: 57/2017 i 58/2017. 

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida.  

Informació reclamada: Informació econòmica sobre el servei públic d’abastament d’aigua al 
municipi, l’increment del preu de l’aigua i les inversions efectuades per la concessionària que el 
gestiona. 

Ponent: Josep Mir Bagó. 

 

Antecedents 

1. El dia 20 d’abril de 2017, la Resolució 112/2017 relativa a les Reclamacions 57/2017, 58/2017 i 

59/2017, estima el dret del grup municipal reclamant a que l’Ajuntament de Lleida faciliti la 

informació sol·licitada referent al servei públic d’abastament d’aigua al municipi. Concretament: la 

Resolució estima el dret a accedir a la informació següent: 

En relació amb la Reclamació 57/2017: 

“1. Còpia de les certificacions de totes les inversions realitzades per la concessionària des 

de l’any 1994, amb el cost real de cada obra i la descripció tècnica de l’obra realitzada. 

Donat que les inversions realitzades per la companyia Aigües Lleida les cobra en diferit en 

el temps, i que segons consta l’import pendent és considerable, cal suposar que la 

companyia ha recorregut al finançament propi o aliè. Ja que evidentment aquestes 

quantitats han repercutit en el cost del servei i en el [retard] de les amortitzacions [...] 

sol·licitem: 

[2.] Còpia dels contractes amb tercers pels imports finançats des de l’any 1994, interès 

contractat, duració del deute, deute amortitzat, deute pendent actualment i interessos 

pagats, des de 1994”. 

En relació amb la Reclamació 58/2017: 

“1. Còpia de les comunicacions trimestrals de les quantitats liquidades i cobrades pels 

conceptes estipulats a l’article 24 del plec de condicions presentades a aquest Ajuntament 

des de l’any 1994, en compliment de la clàusula 25, apartat 1 del contracte (pàg. 12). 
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2. Còpia dels justificants de les quantitats percebudes des de l’any 1994 en concepte 

d’increment de la tarifa de sanejament ingressada per la concessionària a la Junta de 

Sanejament (clàusula 25, apartat 3) (pàg. 12). 

3. Còpia del resum anual presentat per la concessionària a l’Ajuntament de totes les 

liquidacions trimestrals, amb tota la informació addicional i les memòries estipulades als 

apartats 1 i 2 de la clàusula 26 del contracte (pàg. 12). 

4. Còpia de les justificacions de les quantitats cobrades per amortització de les inversions 

realitzades des de l’any 1994 (clàusula 29, apartat 1.d, 1.f i apartat 3) (pàg. 14). 

5. Còpia del Decrets d’autorització de la repercussió en el preu de l’aigua per amortitzar les 

inversions en compliment de la clàusula 29, apartat 1.d, 1.f i apartat 3 (pàg. 14)”. 

El termini per executar la Resolució finalitzà al dia 8 de maig de 2017. 

2. El grup municipal reclamant va traslladar a la Comissió el dia 6 de maig de 2017 que no havia 

obtingut de l’Ajuntament de Lleida la informació econòmica sobre el servei públic d’abastament 

municipal d’aigua, sobre l’increment del preu de l’aigua ni sobre les inversions efectuades per la 

concessionària que el gestiona, relativa a les Reclamacions 57/2017, 58/2017 i 59/2017. 

3. Amb data 2 de juny de 2017 l’Ajuntament va fer arribar a la Comissió una comunicació 

d’execució parcial de la Resolució 112/2017, on s’hi exposa: 

“D’acord amb l’establert en l’apartat quart de la resolució número 112/2017 del Ple de la GAIP de 

data 20/04/2017, us informem que en data 31 de maig de 2017, s’ha tramès mitjançant correu 

electrònic [...] , una part de la informació sol·licitada en la seva petició d’accés a la informació i 

referent a les reclamacions acumulades amb números 57, 58 i 59 de 2017”. 

La mateixa comunicació conté la següent sol·licitud: 

“Que es tingui per admesa aquesta comunicació. Cal dir que, tal i com es va especificar en el 

nostre informe de data 14/03/2017, el volum de la informació que ha sol·licitat el regidor i que fa 

referència a un conjunt de 23 anys, la limitació de temps i de recursos personals i tècnics, implica 

que la informació no es pot lliurar tota alhora i que conforme es vagi disposant d’aquesta s’anirà 

lliurant al regidor, sense poder especificar en quin termini es podrà lliurar en la seva totalitat”. 

4. El dia 27 de juny de 2017, el grup municipal reclamant amb motiu de l’incompliment reiterat de la 

Resolució de la GAIP per part de l’Ajuntament de Lleida, tramet un correu a la Comissió posant-

ho de manifest. 

5. Posteriorment, el dia 30 de juny de 2017, la Comissió requereix formalment a l’Ajuntament de 

Lleida l’execució de la Resolució 112/2017. Concretament, es demana proveir immediatament la 
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informació, en cas de que encara no s’hagués fet i informar amb caràcter immediat sobre les 

actuacions dutes a terme per a l’execució de la Resolució. 

6. Davant la manca de lliurament d’una part de la informació sol·licitada, el grup municipal 

reclamant va enviar un correu electrònic a la GAIP, el 14 de desembre de 2017, adjuntant l’escrit 

de petició d’informació adreçat a l’Ajuntament de Lleida en el que es demana el lliurament de la 

informació sol·licitada que resta per entregar relativa a les reclamacions 57/2017 i 58/2017. En 

aquest escrit hi consta el següent: 

“Demanem que es realitzi al tramesa de la informació reclamada en la petició d’informació del 

grup municipal del Comú de Lleida de 5 de desembre de 2016, respecte als Serveis Públics de 

l’Aigua, relativa al període del juliol de 2012 fins a l’actualitat, tal com es va comprometre 

l’ajuntament de Lleida en el seu informe de 31 de maig de 2017”.  

 

Fonaments 

L’article 43 de la Llei 19/20144, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern estableix que la desatenció del requeriment d’aquesta Comissió per a la seva execució 

pot donar lloc a l’exigència de responsabilitat de conformitat amb el règim sancionador previst a 

aquesta Llei.  

L’article 49.2 del Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de 

Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública estableix que la GAIP pot posar en coneixement als 

òrgans competents per ordenar la incoació del procediment sancionador regulat en l’article 86 de la 

LTAIPBG, quan es produeixi una desatenció dels requeriments que la Comissió faci en relació amb 

l’incompliment dels acords de mediació o de les resolucions.  

D’acord amb l’article 77.2.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern es considera una infracció molt greu impedir o obstaculitzar 

deliberadament l’execució d’acords de mediació i resolucions en cas de resolució estimatòria. 

L’article 86 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern estableix que són competents per incoar el procediment sancionador per infracció de la 

normativa de la Llei esmentada l’alcalde o el president dels ens locals, o el Ple en cas d’alts càrrecs al 

servei de l’Administració local. 

L’article 25.k del Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de 

Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, estableix que la GAIP ha de publicar al portal web 

de la Comissió els acords adoptats i les resolucions dictades per al Comissió i, si escau, els supòsits 

en què els seus requeriments hagin estat desatesos pel subjecte obligat. 
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Acord 

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 4 de 

gener de 2018, acorda per unanimitat: 

1. Posar en coneixement de l’Ajuntament de Lleida els fets anteriors als efectes de l’article 86.c de 

la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

2. Requerir a l’Ajuntament de Lleida la incoació del procediment sancionador contra la persona 

responsable de la desatenció del requeriment d’execució de data 30 de juny de 2017, adreçat a 

l’Alcaldia  per l’incompliment parcial de la Resolució 112/2017, de 20 d’abril. 

3. Requerir a l’Alcalde de Lleida que informi a la GAIP de les actuacions dutes a terme en 

compliment d’aquest acord. 

4. Disposar la publicació d’aquest acord al web de la GAIP.  

 

Barcelona, 4 de gener de 2018 

 

 

 

 

Elisabet Samarra i Gallego 

Presidenta 
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