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RESOLUCIÓ RELATIVA A LA SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA FORMULADA PER LA 
SENYORA  

Identificació de la sol·licitud:  

Sol·licitant:  

FETS 

1. En data 13/06/2022 la persona sol·licitant va presentar la sol·licitud d’accés a informació
pública al registre del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya
amb número de registre d’entrada 9015-1134851/2022, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant Llei
19/2014, del 29 de desembre).

2. La informació sol·licitada era la següent:

“Els contractes de les universitats catalanes i centres adscrits amb Elit3 14 SL, LAB Hermeneia, 
Xarxa Integral de Professionals i usuàries SCCop, Freelance, APMGC&CE SL, SmartCooper i
ISAIAS HERRERO FLORENSA des de 1995 fins a l’actualitat. Demano adjuntar la documentació
i, al full de càlcul, especificar tots els contractes que ha rebut, l’àmbit, l’òrgan de contractació,
el codi de l’ expedient, la denominació, la descripció de la prestació, el tipus d’ expedient, el
tipus de contracte, l’ adjudicatari, l’ import de l’ adjudicació, l’ enllaç de la publicació i la data.
- Conèixer amb quines universitats catalanes i centres adscrits,  ha
establert alguna relació laboral (aclarir temps de durada de cada contracte i les dates
concretes, les funcions a desenvolupar i el lloc on les realitza, l’ organisme que el contracta, si
ho fa a través de contracte laboral o de facturació com autònom indicar si es cooperativa,
quina)
- Els contractes menors detallats de les universitats catalanes UB, UOC i UAB i els seus centres
adscrits des de 1995, any per any.”

3. El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya va derivar la sol·licitud
a les universitats catalanes, i va informar d’aquesta derivació a la sol·licitant.

4. La Universitat de Girona va rebre la sol·licitud d’accés a la informació pública derivada des del
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya el dia 30/06/2022.

FONAMENTS DE DRET 

1. L’article 18.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, reconeix el dret de totes les persones
d’accedir a la informació pública.
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2. L’article 30.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, expressa que en el supòsit que la 
sol·licitud d’accés a la informació es dirigeixi a una entitat o òrgan administratiu que no disposi 
de la informació, aquest ha de derivar-la a l’entitat o l’òrgan que en disposi, si el coneix, o a 
l’oficina responsable de la informació pública que correspongui, en un termini de quinze dies 
naturals, i comunicar al sol·licitant a quin òrgan s’ha derivat la sol·licitud i les dades per 
contactar-hi. 
 

3. L’article 57.4 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, determina que en els casos en els quals la 
sol·licitud d'accés a la informació s'adreci a una administració pública que disposa només 
d'una part de la informació sol·licitada, la unitat d'informació d'aquesta administració pública 
ha de tramitar-la en relació amb aquesta part d'informació. 

Resolc: 

1. Estimar la sol·licitud d'accés a la informació pública presentada en data 13/06/2022 amb 
número de registre d’entrada 9015-1134851/2022 al Departament de Recerca i Universitats 
de la Generalitat de Catalunya i derivada el dia 30/06/2022 a la Universitat de Girona, en la 
part relativa a les qüestions relacionades amb els possibles contractes amb Elit3 14 SL, LAB 
Hermeneia, Xarxa Integral de Professionals i Usuàries SCCop, Freelance, APMGC&CE SL, 
SmartCooper i ISAIAS HERRERO FLORENSA i sobre la possible relació laboral del senyor ISAIAS 
HERRERO FLORENSA, amb la Universitat de Girona, des de 1995 fins a l’actualitat. 
 

2. Subministrar la informació sol·licitada: 
 

• La Universitat de Girona no ha tingut cap contracte amb Elit3 14 SL, LAB Hermeneia, 
Xarxa Integral de Professionals i usuàries SCCop, Freelance, APMGC&CE SL, 
SmartCooper i ISAIAS HERRERO FLORENSA des de 1995 fins a l’actualitat. 
 

•   no ha tingut cap tipus de relació laboral amb la 
Universitat de Girona des de 1995 fins a l’actualitat. 

 

Es recorda l'obligació de tractar les dades personals que puguin figurar en aquests documents d'acord 
amb la normativa de protecció de dades, amb les limitacions concretes de difusió que es deriven 
d'aquesta normativa, tot preservant els drets de les persones a qui corresponen les dades i evitant 
que es perjudiquin injustament els seus drets i interessos. 

Únicament la persona receptora de la informació és beneficiària i responsable de la reutilització de la 
informació que pugui dur a terme. Aquests termes i condicions d'ús vinculen les persones pel fet 
d'obtenir la informació o accedir-hi. La reutilització de la informació que es pugui efectuar es farà sota 
la responsabilitat exclusiva de la persona que la reutilitza. 

La Universitat de Girona no pot garantir l’absència absoluta d'errors o defectes. Llevat del cas dels 
documents autèntics que es difonen des de la seu electrònica, la Universitat de Girona no es fa 
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responsable dels danys o perjudicis que eventuals errors o defectes puguin crear a la persona que 
reutilitzi la informació, o a tercers. 

Pepus Daunis i Estadella 
Vicerector de Qualitat i Transparència 
(Per delegació de signatura: Resolució del rector, de 22 de desembre de 2021) 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, en el termini d’un mes a comptar 
a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que 
l’ha dictada, d’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Podeu presentar també una reclamació gratuïta davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que 
preveu l’article 42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la 
notificació de la resolució, d’acord amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 




