
           
                      

  
 
Resolució CTBG 229/2016, de 2 de febrer de 2017  
 
Informació sobre borses de treball, pressupost de personal i contractacions, 
sol·licitada a una entitat local menor  (accés al text de la resolució)  
 
En una sol·licitud d’informació de diversa índole es van incloure, entre d’altres, qüestions 
relatives al personal d’una entitat local menor. L’Administració no va contestar a la 
petició. 
 
El CTBG, en relació amb aquelles parts de la petició d’informació que guarden relació 
amb el personal al servei de l’entitat, resol el següent: 
 
 Respecte de la còpia de la borsa de treball que es diu que hi ha a l’ajuntament, es 

tracta d’informació relacionada amb processos selectius de personal interí, 
perquè no sembla deduir-se’n una altra cosa de l’expressió “borses de treball” que 
utilitza el reclamant. Es tracta d’informació pública en trobar-se en poder del 
subjecte obligat, en virtut de l’art. 2.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) i s’ha 
elaborat en l’exercici de les funcions en matèria d’ocupació pública de la 
corporació. Per això, la reclamació s’estima en aquest punt, malgrat que s’ha 
d’aplicar la dissociació de dades de caràcter personal de l’art. 15.4 LTAIBG. 
 

 Les altres dues sol·licituds sobre aspectes de personal no poden ser ateses. 
Les concretes peticions eren les següents: 

 
“Per què s’ha estat pressupostant la plaça de funcionari, personal de serveis 
múltiples, des de l’any 2010 fins l’any 2015, si la referida plaça estava vacant?” 
 
“Per què l’ajuntament ha contractat una mateixa persona durant 4 anys, en 
contractes temporals renovats, sense fer-ne el corresponent concurs públic?” 

 
El concepte d’informació pública recollit a la llei es refereix a informació de què 
disposi un organisme o entitat dels subjectes a la llei en el moment de produir-se la 
sol·licitud. En conseqüència, procedeix la desestimació de la sol·licitud sobre 
aquestes dues qüestions, ja que no es pretén obtenir “informació pública” en 
els termes dels arts. 12 i 13 LTAIBG, sinó el posicionament d’un òrgan 
administratiu amb relació a un concret sector material de l’activitat administrativa. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/CTBG_Resoluciones/RT_229_2016.pdf

