
           

                                                                   
  

 
Resolució CTBG 494/2017, de 22 de març de 2018 

 

Número de places; indicació de les ocupades definitivament, per qualsevol altre 

títol i les vacants; i data des de la qual s’ocupen aquelles que no han estat 

objecte de provisió definitiva (accés al text de la resolució)  

 

Se sol·licita a una administració autonòmica informació sobre places del grup 

administratiu C1 d’una gerència, en concret el seu número exacte, les ocupades 

definitivament, les vacants i aquelles cobertes per qualsevol altre títol, i en aquest 

últim cas, data des de la qual les ocupen els que les desenvolupen actualment. 

 

L’Administració va contestar fora de termini estimant parcialment la sol·licitud: atorgava 

el dret d’accés a tot allò demanat llevat del punt relatiu a la data d’inici en 

l’ocupació de les places d’aquells que no les desenvolupaven amb caràcter definitiu. 

 

El CTBG desestima la sol·licitud, no sense recordar l’obligació de resoldre dintre de 

termini, pels següents motius: 

 

 L’Administració va al·legar que no podia atendre l’última de les peticions 

perquè exigia una acció prèvia de reelaboració, d’acord amb l’art. 18.1.c de la  

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno (LTAIBG). Raonava que, mitjançant tractament informàtic no era 

possible l’obtenció d’informació relativa a les dates. El seu sistema no permetia 

executar consultes automatitzades sobre l’estat d’ocupació de la plantilla orgànica en 

què es reflectís la data d’inici de l’última provisió de cadascun dels llocs. 

 

 Par tal d’interpretar el referit article de la LTAIPBG, el CTBG va delimitar la noció de 

“reelaboració” al Criteri Interpretatiu CI/007/2015. 

 

 S’accepta que la informació relativa a les dates des que es troben ocupades les 

places requeriria una acció individualitzada i manual per a cada lloc, perquè el 

sistema informàtic no permet executar consultes automatitzades. Es va proporcionar 

la resta de informació, només amb l’excepció descrita. 

 

 En consonància amb el Criteri Interpretatiu CI/007/2015, per facilitar la 

informació s’ha de dur a terme un nou tractament d’informació, mentre que 

l’al·legació de la concurrència de reelaboració es basa en un element 

objectivable de caràcter funcional derivat del propi sistema operatiu en què es 

conté la informació. Si bé això no obstaculitzaria l’entrega de la informació en cas 

que se’n disposés per altres mitjans sense necessitat de reelaboració o tractament.  

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/CTBG_Resoluciones/RT_494_2017.pdf

