
           

                                                                   
  

 
Resolució CTBG 103/2016, de 28 de juny  

 
Accés a l’organigrama, a les places en excedència, vacants, en pràctiques, 

beques i qualsevol altre tipus de contracte d’un ens públic, així com a les places 
d’una especialitat concreta (accés al text de la resolució)  

 

Es va presentar un escrit pel qual se sol·licitava l’organigrama, les places en 
excedència, vacants, en pràctiques, beques i qualsevol altre tipus de contracte, 

així com a les places d’una especialitat concreta, tot això respecte d’una         
ràdio-televisió pública, la qual no va respondre. 

 
L’ens públic va posar de manifest al CTBG que fins que aquest no li va traslladar la 

reclamació, no havia tingut coneixement de la sol·licitud. Per això, va procedir a 
elaborar la informació sol·licitada i la va remetre al peticionari, i va enviar-la 

també al CTBG. 

 
En la seva resolució, el CTBG assenyala que l’entitat reclamada no va fer ús de la 

possibilitat d’ampliació de termini que atorga l’art. 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) 

quan hi concorri el supòsit de fet relatiu a que “el volum o la complexitat de la informació 
que se sol·licita així ho facin necessari i prèvia notificació al sol·licitant”. En haver 

transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud, s’ha d’entendre desestimada 
per silenci administratiu (que es va produir el 22 de maig). 

 

No obstant, el 27 de juny es va acordar remetre la informació, el que evidencia que 
l’expedient s’ha resolt incomplint els terminis. D’acord amb el criteri d’altres resolucions, 

s’ha de concloure estimant la reclamació plantejada, perquè malgrat s’ha 
facilitat la informació en fase d’al·legacions en el procediment de tramitació de 

la reclamació, allò apropiat hagués estat contestar directament al sol·licitant en 
el termini legal d’un mes des que la precitada entitat pública va rebre la sol·licitud. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/CTBG_Resoluciones/RT_103_2016.pdf

