Resolució CTBG 299/2017, de 28 de maig de 2018
Titulacions dels empleats d’una entitat pública: supòsit en què no es disposa de
la informació (accés al text de la resolució)
Un ciutadà va sol·licitar la identificació del personal laboral, agrupada per categories
professionals, amb indicació de la titulació que acreditava cada treballador per al
desenvolupament de les seves funcions professionals, d’acord amb l’art. 26 del conveni
col·lectiu d’aplicació.
L’Administració va estimar la sol·licitud, però segons el peticionari no es va
satisfer correctament la petició en mancar algunes titulacions per categories
professionals, així com la informació relativa al personal eventual i de confiança. Per tot
això, va presentar una reclamació al CTBG.
En las al·legacions que l’Administració va traslladar al CTBG s’indica que s’ha facilitat
tota la informació disponible, però no es troba en el seu poder una gran part
d’ella per dos motius: la majoria d’empleats indefinits van ser contractats amb
anterioritat a l’aprovació del conveni col·lectiu, per la qual cosa no existien
titulacions per a cada categoria; i es va contractar la major part d’ells com a
conseqüència d’unes proves efectuades per una empresa externa, sense que
disposi de la documentació relacionada amb les titulacions. Per això entén que allò
realment sol·licitat és un informe i que atén la petició facilitant la informació que inclou
tots els empleats contractats des de l’1 de gener de 2016 i amb contracte en vigor.
El CTBG dóna la raó a l’Administració, basant-se en l’art. 18.1.c de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Aquest article contempla com a causa d’inadmissió de la sol·licitud la
informació que requereixi per a la seva divulgació una acció prèvia de reelaboració, atès
que es tracta d’elaborar-la per a l’interessat específicament com a conseqüència de la
petició. La resolució descansa en tres arguments:


El Criteri Interpretatiu CI/007/2015 del propi CTBG, en què es defineix el concepte
de “reelaboració”.



La SAN de 24 de gener de 2017, que afirma que el dret a la informació no s’ha
de confondre amb el dret a la confecció d’un informe.



La sentència del jutjat central contenciós administratiu 6 de Madrid, la qual
argumenta que és diferent reconèixer el dret a que l’Administració produeixi,
fins i tot amb mitjans propis, informació que abans no tenia.

