
           

                                                                   
  

 
Resolució CTBG 101/2017, de 30 de juny  

 

No és informació pública la referida a l’estat d’una convocatòria d’accés a 

l’ocupació pública en curs, sol·licitada per un aspirant (accés al text de la resolució)  

 

Un aspirant va sol·licitar informació a un ajuntament en relació amb la llista d’admesos a 

unes places (entre els quals ell hi figurava). La seva petició, un cop identificat el procés 

selectiu en qüestió, s’expressava, literalment, en els següents termes: 

“M’agradaria saber l’estat de la referida convocatòria”. 

 

L’ajuntament no va contestar a la petició, ni tampoc va formular al·legacions després que 

es presentés la reclamació al CTBG quan aquest va contactar amb l’entitat local. 

 

Pel que fa al fons de l’assumpte, el CTBG desestima la petició perquè no es tracta 

d’una sol·licitud d’informació pública, d’acord amb els següents arguments: 

 

 L’art. 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno (LTAIPBG) reconeix el dret d’accés a la 

informació i l’art. 13 de la mateixa llei efectua la definició d’allò que s’ha d’entendre 

per “informació pública”. 

 

 La informació pública es aquella de la que disposa un organisme o entitat 

als quals s’aplica la llei, sempre en relació amb el moment en el qual es 

produeix la sol·licitud, per garantir l’objectiu descrit a l’art. 1 LTAIPBG, que 

no és cap altre que “ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i 

garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat”. 

 

 En conseqüència, la citada llei no empara sol·licituds que pretenguin obtenir 

informació merament administrativa o de funcionament, és a dir, sobre l’estat 

de procediments o tràmits administratius que es poden atendre perfectament pels 

serveis d’informació pública i atenció ciutadana utilitzant els seus diferents mitjans 

de comunicació (bústies d’informació, etc.). La ciutadania disposa d’aquestes 

vies per obtenir la informació, entre les que no es troba la LTAIPBG. 

 

 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/CTBG_Resoluciones/RT_101_2017.pdf

