
           

                                                                   
  

 
Resolució CTBG 2/2016, de 20 de gener  

 

Funcionaris rehabilitats, delictes comesos pels sol·licitants de rehabilitació que 

van donar lloc a la seva pèrdua de la condició de funcionari, i motiu de les 

estimacions i denegacions de rehabilitació (accés al text de la resolució)  

 

Un ciutadà va sol·licitar al CTBG informació del personal de l’Administració General 

de l’Estat (AGE), relativa als funcionaris que havien estat rehabilitats en un 

període comprès entre 2014 i 2015 i pels casos de “condemna a pena principal o 

accessòria d’inhabilitació absoluta o especial”. També desitjava conèixer els delictes 

comesos pels sol·licitants de rehabilitació que van ser determinants de la seva 

pèrdua de condició de funcionari sobre els quals es va estimar la seva sol·licitud 

de rehabilitació, i el motiu de les estimacions i denegacions de rehabilitació. El 

CTBG va redirigir la seva petició al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al qual 

havia de demanar-se la informació. 

 

Passats dos mesos sense obtenir resposta, el reclamant va acudir al CTBG, que es va 

posar en contacte amb el dit Ministeri; aquest va notificar a l’interessat que no tenia 

competències en aquella matèria perquè corresponien al Ministeri de l’Interior. 

 

L’art. 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno (LTAIBG) disposa que “si la sol·licitud es refereix a 

informació que no es trobi en poder del subjecte a qui s’adreça, aquest l’ha de remetre al 

competent, si el conegués, i ha d’informar d’aquesta circumstància al sol·licitant”. Per al 

CTBG, el Ministeri d’Hisenda no va complir amb la dita previsió en comunicar a 

l’interessat que podia adreçar-se al Ministeri de l’Interior. Aquesta tramitació 

no es correspon ni amb la lletra ni amb l’esperit de la norma, que preveu que el 

dret d’accés a la informació es garanteixi i protegeixi correctament sense que es puguin 

interposar tràmits que suposin una càrrega procedimental per a l’interessat. 

 

Continua aquest organisme recordant que en un cas anterior s’havia sol·licitat 

informació anàloga, i aleshores el Ministeri d’Hisenda, per via de la Direcció 

General de la Funció Pública, va informar sobre els funcionaris dependents del 

Ministeri de l’Interior als quals s’havia rehabilitat, matisant que disposava de les 

dades de l’AGE, però no de les relatives a comunitats autònomes, els ajuntaments, els 

funcionaris de l’administració de justícia, la Guàrdia Civil i, des d’una modificació 

legislativa de 2010, la Policia Nacional. Per tant, reconeix que té les dades dels 

funcionaris rehabilitats del Ministeri de l’Interior, a excepció de les de la Guàrdia Civil i la 

Policia Nacional. 

 

En conclusió, s’estima la reclamació i el CTBG insta al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques a proporcionar les dades dels funcionaris a que fa 

referència el primer paràgraf, llevat de les pertanyents a funcionaris de la Guàrdia 

Civil i la Policia Nacional, obligant-lo, respecte d’aquests dos últims, a traslladar la petició 

al Ministeri de l’Interior. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/CTBG_Resoluciones/R_2_2016.pdf

